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Apêndice 1 - Produto Educacional 

 

Apresentação 

 

Este material instrucional consiste em uma sequência didática para 

ensinar Gravitação nas aulas de Física do Ensino Médio, utilizando a 

metodologia ativa da gamificação com inserção devárias tecnologias 

educacionais. 

O produto traz uma série de atividades elaboradas pelo autor para 

aplicação deum modelo de ensino para um professor que esteja disposto a 

mudar sua prática docente, rompendo com o modelo de ensino tradicional. 

 As atividades aqui propostas estão divididas em fases que buscam 

desenvolver diferentes competências e habilidades no aluno, com conteúdos 

da gravitação apresentados de forma atraente.As sugestões de uso de 

materiais em futuras aplicações são apresentadas visando o protagonismo dos 

alunos dentro de uma nova situação de ensino. 

O material é fruto do trabalho no Curso de Mestrado sob a orientação do 

Prof. Dr. Nelson Studart, no Programa de Pós-Graduação do Mestrado 

Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF), no polo da Universidade 

Federal do ABC. Detalhes do desenvolvimento, estratégias utilizadas, 

descrição de todas as atividades utilizadas na íntegra,bem como o relato da 

aplicação deste produto podem ser encontrados na dissertação de Thiago 

Fernandes Maximo Teixeira com o mesmo título deste produto. 
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I. Introdução 

 Independentemente da área de atuação na educação, é de amplo 

conhecimento os grandes desafios que os professores enfrentam para 

trabalhar com essa nova geração extremamente conectada com as novas 

tecnologias e com acesso amploa informações que são obtidas de forma 

rápida.  

 É notório que cada vez mais os estudantes estão se distanciando das 

matérias de ciências, pois as consideram tem consequências 

graves no futuro,uma vez que cursos como física, química e biologia estão 

sendo menos procurados por esses alunos ao ingressarem na faculdade.  

 Como, então, podemos fazer para tornar essas matérias mais 

atraentes?  

 É fato que não apenas as matérias de ciências são consideradas 

, diferentes estratégias hoje 

são testadas a fim de tornar o ensino m  

 Uma pequena pesquisa na interneté suficiente para prover uma vasta 

literatura sobre diferentes metodologias e estratégias de ensino propostas com 

o fim de engajar essa nova geração no processo de aprendizagem ativa. 

 Esse projeto visa, em suma, tornar o ensino de física mais prazeroso 

para o estudante. 

 O produto descrito a seguir segue como sugestão de uma diferente 

estratégia de ensino, no caso a gamificação, em que diferentes experiências 

serão aplicadas ao cotidiano do ensino utilizando elementos e estratégia de 

jogos, assim como aplicar um ensino baseado em games. É bem relatado o 

interesse dos jovens pelos jogos digitais. Destaque-se que o Brasil é o quarto 

país no mundo no consumo de games.  

Diferente do ensino atual, em que o professor na maioria das vezes é 

um expositor dos conceitos de uma matéria, o sistema gamificado proposto 

consiste na utilização de elementos e estratégias de jogos para engajar os 

alunos e promover a resolução de problemas de uma forma mais divertida e 

motivadora, relacionando assim elementos do cotidiano desses alunos para 

tornar a atividade significativa em sua vida. 
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O que buscamos nesse produto é disponibilizar,aos professores,uma 

proposta de mudança do ensino tradicional de aulas expositivas, esperando 

que o processo de gamificação possa trazer experiências e sugestões àqueles 

que desejam aceitar esse desafio. 
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II. O que é gamificação? 

Seu principal objetivo é melhorar o engajamento e a curiosidade dos 

usuários que participam de sistemas de Gamificação nas diversas áreas em 

que ela é utilizada.  

Como esse produto visa às práticas educacionais,apresentamosa 

definição de gamificação deKarl Kapp [1]: gamificação é 

estética e pensamento dos games para envolver pessoas, motivar a ação, 

 

Uma análise dos elementos que compõem a gamificação na visão de 

Kappnos levaa esse entendimento dos termos envolvidos: 

games, como as regras, o feedback, os níveis, as recompensas, os distintivos e 

o placar.  

essencial no design do game para propiciar uma interface 

atraente com o usuário. 

 (game thinking): construção de experiências 

agradáveis, sentimento de realização, competição, conflito, cooperação, entre 

outras com elementos dos games em um contexto diferenciado. Este é talvez o 

elemento mais importante da gamificação pois transforma a ideia de pensar 

sobre uma experiência cotidiana em uma atividade que possua elementos de 

competição, cooperação, exploração e narração.  

nível fantástico com o objetivo de entretenimento e educacional. 

Resumindo, a estratégia que vamos usar nesse produto como sendo de 

um processo de ensino e aprendizagem, focado na potencialização da 

aprendizagem do indivíduo juntamente com um conjunto de elementos e a 

estratégia usada no design dos games, a fim de gerar um envolvimento e uma 

dedicação semelhante a que os games causam nos seus jogadores. Para isso 

vamos utilizar metodologias ativas com a utilização de jogos, simuladores e 

outros ambientes além da sala de aula.  
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II.1 A Gamificação no ensino 

Como aqui a gamificação é aplicada ao ensino, três elementos 

receberão maior destaque nesse processo: motivar a ação, promover a 

aprendizagem e resolver problemas. 

Um dos pressupostos básicos da gamificação é estimular a motivação 

dos indivíduos dentro do processo,e deve conter tanto a motivação extrínseca 

por meio de recompensas, atribuição de pontos e medalhas, mas 

essencialmente a motivação intrínseca, aquela que existe por si mesma. Com 

esse objetivo, trabalhamos um conteúdo presente no cotidiano e na vivência do 

aluno,  dividindo em etapas, balanceando atividades difíceis e fáceis. A solução 

gamificada possibilita a divisão do processo de aprendizagem em etapas, de 

modo que cada uma amplie as habilidades dos jogadores, mantendo sempre o 

grau de dificuldade em seu alcance. 

Por meio da gamificação, podemos implementar diferentes abordagens 

de aprendizagem conceituais e/ou experimentais, ou ambas, a fim de melhor 

promover a aprendizagem. Muitos dos elementos de gamificação já são 

utilizados por professores, como atribuição de pontos às atividades, 

apresentação de feedback corretivo e estímulo à colaboração em projetose, por 

fim, a resolução de problemas. Atividades cooperativas dos jogos ou mesmo a 

natureza competitiva dos mesmos incentiva muito a fazer o seu melhor para 

atingir a meta de ganhar. 

Com isso, o produto educacional proposto aqui é um sistema composto 

por elementos interconectados fundamentais da gamificação, produzindo uma 

experiência do tipo de um jogo completo. 

Importante ainda ressaltar que pontos, emblemas, bônus e placares são 

comuns tanto na gamificação como nos jogos e programas de pontos, porém 

as similaridades terminam aí, pois a gamificação servirá para motivar os alunos 

a atingirem seus próprios objetivos e não quaisquer metas. Assim, o principal 

objetivo desse produto é envolver os alunos também em um nível emocional 

por meio da gamificação. 
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Figura 1  Diagrama conceitual sobre Gamificação. 

 

II.2 Cuidados com a gamificação 

 Agora que o termo gamificação já deve estar mais claro, vamos definir 

alguns pontos que confundem o significado da gamificação. 

Na construção de um sistema gamificado, devemos tomar o cuidado de 

não focar nos emblemas, pontos e recompensas. Eles fazem parte da 

gamificação, são os motivadores extrínsecos, mas esses, por si só, não são 

suficientes para sustentar o envolvimento no projeto.  O verdadeiro poder da 

gamificação está no outro elemento mais importante dos jogos: a motivação 

intrínseca, que leva à promoção da aprendizagem e resolução de problemas. 

Sobre esses elementos que um projeto de gamificação deve ser construído.  

Aprender em um sistema gamificado deve ser desafiador e difícil, no 

entanto, deve ser possível de ser alcançado. Sistemas bem projetados 

desenvolverão diferentes habilidades e conhecimentos em curtos períodos de 

tempo. A gamificação é uma nova abordagem instrucional que pode trazer 

resultados positivos no rol das metodologias ativas.  

O projeto foi inspirado em Lee Sheldon [2] que concebeu um sistema 

gamificado em que a própria sala de aula se tornava um ambiente de game 

com muitos jogadores. 
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A gamificação não é fácil de conceber. Criar um projeto gamificado não 

é uma tarefa simples, é preciso muito tempo e trabalho para determinar quais 

elementos do jogo devem mapear.  

Para elaborar o projeto aqui descrito, foi utilizado o seguinte esquema 

apresentado na figura 2, adaptado de Brian Burk[3]. 

 

 

Figura 2  Processo de design da experiência do jogador  adaptado Brian Burk (3). 

 

Algumas questões foram levantadas, como a escolha de conteúdo a ser 

tratado, quais incentivos e recompensas valem para um projeto relacionado à 

educação e a melhor maneira de determinar os pontos para cada atividade.  

Resumindo, não é fácil criar um projeto que seja motivador, contemple o 

seu público alvo, com diversão e tenha um ambiente colaborativo ao mesmo 

tempo. Por isso, um projeto de gamificação nunca acaba, ele deve ser sempre 

modificado e atualizado para cumprir o objetivo principal, que é estabelecer 

diferentes caminhos ao conhecimento, sendo possível adaptar o conteúdo aos 

diferentes participantes, motivando-os a participar ativamente do projeto. 
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III. Porque ensinar gravitação? 

Não é uma regra absoluta, mas o caminho natural, verificado na maioria 

dos livros didáticos utilizados no Ensino Médio, é colocar esse conteúdo de 

uma forma linear e bem característica. São tratadas inicialmente as Leis de 

Kepler, na sequência uma explicação sobre a Lei da Gravitação Universal de 

Newton, em que são incluídas aceleração da gravidade, objetos em órbita, 

velocidade de escape, satélites rasantes para, no final, tratar um pouco da 

imponderabilidade e resolver alguns exercícios sobre o assunto. 

A forma mecânica em que os conteúdos são abordados torna os alunos 

meros espectadores em uma sala de aula, onde se permite um pouco da 

autonomia do aluno apenas na resolução de exercícios, quando isso ocorre. 

No entanto, gravitação é um assunto de muito interesse e curiosidade, 

explorado em muitos aspectos em filmes de ficção científica como Gravidade 

(2013),Interestelar (2014) e reportagens do jornalismo científico, como na 

cobertura da recente descoberta das ondas gravitacionais que trouxe novos 

horizontes às pesquisas científicas da atualidade.    

Então, por que não explorar esse assunto de uma forma mais eficiente, 

trocando a exposição das relações matemáticas, muitas vezes sem sentido 

para os alunos, pelo protagonismo dos educandos, por meio de atividades 

diversificadas, em que os alunos possam explorar e discutir esse conteúdo 

usando elementos do seu cotidiano? 

Além disso, abrimos também espaço para uma discussão histórica a 

respeito da mudança de paradigmas, como no caso das ideias aristotélicas, 

com o advento da revolução newtoniana. 

 A escolha desse tema levou a um enriquecidodebate de diferentes 

concepções, certas ou erradas do ponto de vista científico, permitindo chegar a 

respostas e perguntas como: Por que um corpo sempre cai para baixo? O que 

nos mantém presos à Terra?  O que faz com que a Lua fique presa ao nosso 

planeta? Será que são os mesmos motivos? Como os satélites ficam presos ao 

redor da Terra? Como o homem chegou ao espaço?  

 A escolha de gravitação se deve também à vasta quantidade de 

matérias disponíveis, gratuitamente ou não, para a construção de materiais 
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mais ricos de informação, tornado assim a atividade mais rica e completa em 

todos os aspectos. 

 A utilização de filmes, simuladores e textos diversificados auxilia a 

construção de um conhecimento mais sólido para o aluno, despertando muitas 

vezes o interesse que é desgastado com apenasa exploração matemática do 

conteúdo. Não ocorreu no trabalho uma desvalorização da matemática no 

ensino, muito pelo contrário, o principal foco foi a inserção de diferentes 

estratégias afim de estimular o ensino utilizando recursos presentes no 

cotidiano desse aluno, permitindo assim a exploração de uma forma mais ativa 

por parte destes. 
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IV. Sequência didática para ensinar gravitação 

As bases para aplicar a sequência 

 Iniciamos com os pontos mais relevantes na aplicação de um produto 

gamificado, sendo de suma importância definir os objetivos que serão 

trabalhados no produto e a mecânica do mesmo.  

A mecânica, na gamificação, corresponde a um dos elementos 

fundamentais na aplicação, pois descreve os elementos chave que são comuns 

aos games como as regras, o feedback, os níveis, as recompensas, os 

distintivos e o placar. Estes elementos são fundamentais aos participantes para 

reconhecer o programa do qual vão participar. 

Com isso, no roteiro de aplicação entregue aos participantes, devem 

estar presentes todas as informações justificadas dos objetivos previstos, 

deixando bem claro a intencionalidade e os objetivos buscados. 

Na sequência, afim de elucidar o processo, tem-se uma carta ao 

participante com o propósito de motivar e desafiar a participação deste.  

Para, enfim, apresentar os primeiros elementos diretos da gamificação 

que são as regras, a pontuação e a medalhas. 

É fundamental lembrarmos aqui que qualquer atividade gamificada não 

deve ter foco nas medalhas e pontuações, pois poderemos acabar com a 

motivação intrínseca dos participantes ao focar nas motivações extrínsecas. 

A estética, que descreve o design do jogo, apresenta a jornada que o 

jogador seguirá utilizando elementos como sequências de passos, ambiente 

onde ocorrerá o jogo e o pensamento dos games, que corresponde à 

construção de experiências agradáveis e prazerosas com elementos dos 

games em um contexto diferenciado.Estes elementos, por sua vez,  devem ter 

tanta importância como a mecânica da atividade.  

Talvez, o pensamento dos games seja o elemento mais importante da 

gamificação, pois transforma a ideia de pensar sobre uma experiência cotidiana 

em uma atividade que possua elementos de competição, cooperação, 

exploração e narração. 

Vale ainda ressaltar que o assunto sugerido, Gravitação, foi pensado por 

estar presente no cotidiano do aluno, objetivando um maior interesse desse 

aluno pela ciência e contemplando conteúdos obrigatórios tanto do ENEM 
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como de grandes vestibulares.No entanto, as orientações desse produto 

possibilitam a aplicação da gamificação em qualquer objeto de ensino. 

 

Regras, pontuação e medalhas 

Correspondem a um dos pontos fundamentais da gamificação.São os 

motivadores extrínsecos, e são esses fatores que delimitarão os obstáculos 

que os alunos terão de ultrapassar. 

Primeiramente, devemos ressaltar que as regras devem ser claras e 

objetivas para manter o jogador esclarecido de cada ponto que ele deve 

alcançar,levando o indivíduo a entender como deve se comportar e agir, 

possibilitando-o a criar suas próprias estratégias dentro do jogo. 

Como nesse produto especificamente falamos de gamificação aplicada à 

educação, é importante ressaltar, dentro das regras, o tempo de conclusão da 

atividade. Normalmente esse tempo pode ser modificado dependendo da 

atividade sugerida.  

Nas regras do projeto, são fundamentais alguns critérios como 

comentários ofensivo e exclusão da atividade.É imprescindível que o respeito 

entre os colegas seja ressaltado para não ocorrer nenhuma situação 

indesejada na aplicação. Junto a isso, alguns ambientes fora da sala de aula, 

como sala de cinema e laboratório de informática, podem ser utilizados, assim 

comportamentos indesejáveis podem ocorrer e essas situações devem ser 

evidenciadas nas regras. 

Na sequência, o tratamento da pontuação é de extrema importância para 

o projeto. No início das atividades, deve ser entregue, junto às regras, uma 

tabela completa com todos os pontos que esses alunos podem conquistar, 

possibilitando a estes administrarem quais caminhos eles poderão trilhar.O 

ideal é que os participantes possam montar essa tabela juntos, visto que uma 

das ideias centrais da gamificação é a elaboração conjunta do design da 

atividade.  

O produto relatado se baseia em conquistas de pontos individuais e 

coletivos, os grupos, no caso as guildas, formados pelos participantes. A tabela 

de pontos, por sua vez,é tratada como uma pontuação única em que tarefas 

em comum e tarefas individuais possibilitam soma de pontos diferentes para 

cada aluno. 
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No produto aqui apresentado, sugere-se a aplicação das tarefas 

previstas nas várias fases, em que,em cada uma, seja enfatizada uma 

habilidade diferenciada com nível crescente de dificuldade entre as fases.  

Na tabela de pontos, cada fase deverá possuir uma quantidade de 

pontos, permitindo assim a possibilidade de os alunos administrarem seus 

pontos antecipadamente. Importante ressaltar que uma das ideias centrais da 

gamificação é a recuperação de erros, onde em cada atividade o aluno poderá 

para somar mais pontos. Semelhante a um jogo, onde um personagem morre e 

renasce, refazer a tarefa possibilita que o aluno verifique individualmente onde 

errou e possa corrigir seu erro, significando assim o conhecimento no seu 

aprendizado. 

No final da tabela de pontos, caso necessário, deve ser anexada uma 

tabela com a conversão de notas que esse aluno terá que fazer ao concluir a 

atividade.  

Essa tabela de conversão pode ser ajustada para a realidade de cada 

colégio em que o produto seja aplicado.Um cuidado que se deve tomar, no 

entanto, é não mudar as regras com o andar da aplicação. 

Finalizando essa primeira parte, devem estar disponíveis as medalhas 

que esses alunos podem conquistar na atividade. Um dos elementos principais 

da motivação extrínseca desse produto são as medalhas, que representam o 

grau de conquista do aluno em relação à fase finalizada. Ao terminar cada fase, 

o aluno recebe um feedback de sua nota e, caso a conquista ocorra, esse 

recebe a medalha respectiva com sua pontuação em uma postagem na página 

do grupo, como observado na figura 3. 
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Figura 3  Página do grupo com a primeira divulgação de pontos. 

 

Entraremos agora na parte mais específica, onde encontraremos as 

propostas de atividades desenvolvidas nesse produto, lembrando que aqui, se 

achar pertinente, pode-se excluir, modificar ou adicionar atividades à sua 

aplicação.  

Em todas as partes constarão os objetivos específicos da atividade, os 

recursos utilizados, as tecnologias envolvidas, todas as referências utilizadas, 

os elementos que tornam essa atividade gamificada. 

 

Fase 1  Criação 

 Objetivo: Pesquisa sobre assuntos relacionados à gravitação. 

 Elementos de jogos: Criação dos avatares, criação das guildas, medalhas, 

pontos e missões. 

 Tempo de aplicação: 45 minutos (1 aula) 

 

A fase 1 consistena criação das guildas e levantamento prévio dos 

conceitos de gravitação que esses alunos possuem, ou seja, primeiramente 

verificamos aqui a capacidade de organização da sala por meio da formação 

dos grupos e, em seguida, a construção de um mapa conceitual com a 

finalidade apenas de levantar, em uma visão geral, os conhecimentos prévios a 

respeito do tema em estudo.  
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O mapa conceitual será utilizado posteriormente, no final do projeto, 

onde novamente solicitaremos a construção de um novo mapa conceitual para 

verificação da evolução conceitual do aluno dentro do projeto, permitindo a 

integração, reconciliação de significados de conceitos como apresentado na 

teoria da aprendizagem significativa [4] 

Recompensa, em forma de bônus, será dada à guilda pela justificativa 

por escrito da escolha da identidade da guilda. A tarefa que oferece bônus ao 

aluno, nessa fase,é uma pesquisa básica sobre tema relacionado à 

gravitação,proposto a partir do seu interesse.  

Um dos pontos mais positivos dessa fase é que, além de avaliar a 

capacidade de escrita do grupo, o professor poderá se surpreender com 

escolhas sobre o tema que fazem parte do cotidiano do aluno e às vezes 

passam despercebidas pelo educador. 

 

Fase 2  A ciência e a ficção 

 Objetivo: Relacionar as informações apresentadas nos filmes com os 

conteúdos de gravitação envolvidos no decorrer do projeto. 

 Conceitos de física a serem abordados: Gravidade, Colisões, Buracos 

negros, buracos de minhocas, viagens no tempo e dilatação temporal. 

 Elementos de jogos: Competição, exploração, bens virtuais, realizações, 

pontos e missões. 

 Recursos utilizados: Filmes de ficção científica  I

 

 Tempo de aplicação: 90 minutos (2 aulas) 

Nessa fase 2,utiliza-se um elemento diferenciado na aplicação do 

projeto: os filmes de ficção científica. Eles podem influenciar na construção de 

conceitos. Considerar a visão científica pode auxiliar tanto no aumento do 

interesse do aluno quanto na aprendizagem do tema. 

A atividade se baseia no desenvolvimento da pesquisa e inclui uma das 

estratégias mais atraentes mento de games , a competição. 

Sugere-se aos alunos que formulem questões científicas a respeito de 

outros filmes, relacionados ao assunto e preestabelecidos. Essas questões 

posteriormente seriam disponibilizadas para a resolução por parte das outras 
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guildas. Caso a guilda não consiga responder a uma questão, automaticamente 

ocorre a transferência dos pontos para a guilda proponente da questão.  

Nessa atividadese manifesta um dos perfis dos jogadores, que se nota 

presente na gamificação: os Killers (assassinos), que,segundo a categorização 

deRichard Bartle [5], são movidos pela vontade de impor-se e ficam satisfeitos 

em proporcionar momentos de agonia e ansiedade nos outros jogadores. Para 

que eles ganhem, alguém precisa perder (e muitos . 

A luta das guildas pela conquista de pontos é intensa e muitas 

discussões são provocadas pelo professor. Certo suspense é mantido, haja 

vista que os alunos ficam curiosos para descobrir quais guildas formularam as 

questões que são obrigados a responder para que sua guilda não perca 

pontos. 

A atividade se encerra com a correção das questões pelos próprios 

formuladores, com a mediação do professor, coordenando as discussões e as 

soluções encontradas,e sempre destacando os acertos.  

Essa atividade pode facilmente ser modificada utilizando outros filmes ou 

textos. 

 

Sugestões de filmes que podem ser utilizados nessa atividade: 
 

Figura 4 Ilustração dos filmes utilizados no produto aplicado. 

 

Fase 3  O que os games podem nos ensinar. 

 Objetivo: compreenderconceitos físicos por meio da interação com dois 

objetos educacionais digitais: simuladores e jogos. 
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 Conceitos de física envolvidos: Leis de Kepler, Componente vetorial, Leis 

de Newton e campo gravitacional. 

 Elementos de jogos: Competição, cooperação, exploração, sentimento de 

realização, pontos e missões. 

 Recursos utilizados: Simulador Phet  Gravidade e órbitas, jogo AngryBirds 

Space. 

 Tempo limite: 90 minutos (2 aulas) 

 

Uma ferramenta pouco explorada no ensino e que pode provocar ainda 

mais o interesse dos alunos em desenvolver as atividades são os games de 

entretenimento. Estes podem estimular a busca de significados diante das 

situações de jogo, permitindo assim a exploração de múltiplos conhecimentos 

de forma prazerosa e dinâmica. 

O uso educacional do AngryBirds Space no ensino de Gravitação foi 

feito com resultados promissores no trabalho de Shelton Aguiar. [6] 

O Spaceé o quarto jogo da série AngryBirds; foi feito em parceria com a 

NASA para ser mais acurado em relação a aspectos espaciais. Nesse jogo, o 

objetivo é também matar porcos com a diferença de que o cenário é o espaço 

[7].  

No game, há vários cenários que se modificam conforme o nível de 

dificuldade, exigindo mais habilidade do jogador. A Fig. 5é um snapshotdo 

campo do jogo,mostrando alguns elementos como: pássaros, porcos, blocos e 

planetas. 

Segundo Arantes, Miranda e Studart[8], um dos mais disseminados 

objetos de aprendizagem são as simulações computacionais de experimentos 

de física, que estão disponíveis para utilização em diversos contextos. Ainda 

que elas não devam substituir experimentos reais, pesquisas indicam que seu 

uso, combinado à atividade experimental, pode tornar mais eficiente o processo 

de aprendizagem dos alunos. 

Com isso, neste produto, o uso do simulador computacional, no caso o 

PhET[9], tornou-se um objeto de aprendizagem mais dinâmico, promovendo 

um aprendizado significativo e sendo motivador ao aluno na construção dos 

conhecimentos de gravitação, através da participação, da integração e do 

envolvimento na atividade.  
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Um cuidado que se deve tomar é que tanto o professor quanto o aluno 

estejam conscientes de que eles são um modelo simplificado da realidade, 

para não ocorrer o risco de assimilação errada do fenômeno em estudo. 

Conforme salientado por Medeiros e Medeiros [10], uma vez que as animações 

e simulações são mais atrativas do que as imagens estáticas, é preciso tomar 

duplo cuidado, pois este meio pode servir, também, para comunicar imagens 

distorcidas da realidade com eficiência igualmente maior do que as figuras 

estáticas. 

 

 

Figura 5  Snapshot do campo do jogo AngryBirds Space. 

 

A fase 3 faz uso instrucional do mundo virtual na forma de simulações e 

games. Está dividida em duas partes e é oferecida ao aluno a opção da 

atividade que rende bônus. 

Na primeira parte, os alunos são levadosa analisar os fenômenos 

relacionados à gravitação por meio de um roteiro pedagógico, aproveitando a 

jogabilidadee a experiência do aluno com o jogo.  

A dinâmica da atividade se concentrou no estudo das causas do 

movimento e suas variações em corpos fora da superfície terrestre nas 

diversas situações presentes no jogo. 

O motivo de utilizar essa ferramenta que existe há tanto tempo foi de 

possibilitar mais atividades prazerosas aos alunos e, emboraseu uso seja 

pouco explorado, há evidentes ganhos de aprendizagem. AngryBirds Space é 

um jogo, mas se tornou uma ferramenta poderosa nesse trabalho, 
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A utilização do jogo pode ser feita em uma sala de informática, através 

de tablets ou mesmo de smartphones. Para privilegiar a discussão, sugere-se a 

execução dessa atividade em duplas e posterior entrega pelo grupo com o 

intuito de ocorrer uma discussão mais intensa entre os alunos. 

Na segunda parte, segue-sea estratégia anteriorde trabalho em dupla 

para estimular a cooperação e um roteiro de acompanhamento da atividade é 

fornecido. Usa-se o simulador de gravidades e órbitas do PhET. 

Em certo sentido, uma simulação pode funcionar como um jogo sem 

vencedores. Não cumpre mais apenas o papel de entretimentodo jogo, mas 

simula uma realidade física, contribuindo para o engajamento do aluno em sua 

aprendizagem de forma dinâmica e com feedback imediato. 

Para completar essa fase, oferece-se a atividade que rende bônus, com 

a intenção do aluno utilizar esse recurso em outro ambiente, promovendo 

assim uma capacidade de exploração e investigação, estimulando a 

aprendizagem significativa e mostrando uma opção de especulação de outros 

assuntos. 

No final dessa fase, espera-se que os alunos melhorem sua 

compreensãodos fenômenos decorridos da atração gravitacional. 

 

Fase 4  Construindo ideias Sala de aula invertida (FlippedClassroom) 

 Objetivo: Transformar a sala de aula em um espaço dinâmico e interativo, 

permitindo a realização de atividades em grupo, estimulando debates e 

discussões e enriquecendo o aprendizado do estudante a partir de 

diferentes pontos de vista.  

 Conceitos de física envolvidos: Leis de Kepler e Lei da Gravitação Universal 

de Newton.  

 Elementos de jogos: Cooperação, competição, prêmios virtuais, sentimento 

de realização, missões e pontos.  

 Recursos utilizados: Textos previamente selecionados. 

 Tempo de aplicação: 90 minutos (2 aulas) 

 

Nessa fase 4, utiliza-se 

(FlippedClassroom) [11],em que a aula expositiva é abandonada em prol de 

uma aula mais participativa com o foco no aluno. 
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Nessametodologia, o material, sejam eles vídeos, áudios, games ou 

textos, deve estar disponibilizado aos alunos antes da aula, de modo que a 

sala de aula seja ocupada com a discussão em cima da prévia reflexão dos 

estudantes a respeito do tema que será abordado. 

Como sugestão,pode-se considerar os seguintes textos, utilizados na 

aplicação deste produto e disponíveisna página da guilda no Facebook: 

- A gravidade da gravidade do Grupo de Reelaboração do Ensino de 

Física (GREF)  [12 ] 

- Excerto do livro Lições de Física, de Feynman. pp. 7-1 a 7-12 [13] 

- Excerto do livro Sobre as leis da física de Feynman. pp. 15 a 40. [14] 

Na aula presencial, como gatilho para a discussão, recomenda-se a 

exibição do vídeo explicativo do efeito da gravidade por um astronauta 

utilizando o AngryBirds Space, como na Fig.6. 

 

Figura 6   Snapshot do vídeo da NASA: astronauta explica gravidade 

utilizando o AngryBirds [15]. 

 

Em seguida, abre-se espaço para a discussão dos alunos,mediada pelo 

professor, que deve provocar os estudantes a respeito de temas que 

consideraram relevantes nas leituras, anotando os mais importantes na lousa. 

É essencial estimular a argumentação dos alunos e tirar suas dúvidas sobre o 

conteúdo lido. No final, os alunos devem receber tarefa com questões objetivas 

a serem devolvidas na aula seguinte. A realização de um quizdurante a 

aplicação pode também ser considerada.  

 

Fase 5  Testando o conhecimento - Quiz 

 Objetivo: Medir a capacidade de retenção das informações apresentadas 

nas diferentes fases.  
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 Conceitos de física envolvidos: Leis de Kepler, Leis da Gravitação Universal 

e suas aplicações. 

 Elementos de jogos: Cooperação, competição, bens virtuais, realizações e 

pontos.  

 Recursos utilizados: Kahoot ou apresentação em Power Point. 

 Tempo de aplicação: 90 minutos (2 aulas) 

 

Nessa fase 5, usa-se o quiz, jogo de perguntas e respostas, para testar 

a aquisição dos conhecimentos trabalhados até o momento. Trata-se de 

umadas atividadesmais divertidas e que também possibilita objetivamente um 

treinamento para os vestibulares, pois, além da aprendizagem, um dos fatores 

cobrados na atividade é o tempo de resolução do quiz. 

O Kahoot é uma plataforma de aprendizagem livre baseado em quizzes 

que pode ser usado em salas de aula e em outros ambientes de 

aprendizagem.Nele podem serformulados questionários de múltipla escolha 

para serem respondidos utilizando qualquer dispositivo, seja desktop, laptop ou 

smartphone. É suficiente montar o questionário no site: https://getkahoot.com/ 

Essa ferramenta é bem divertida e possibilita também o monitoramento 

do conhecimento de cada aluno instantaneamente, além de identificar suas 

maiores dificuldades.Pode ser utilizada como avaliação ou mesmo como 

método de revisão de conteúdos, sendo possível a inserção de questões de 

qualquer assunto. Em suma, o uso do Kahoot pode trazer contribuições 

significativas, na medida em que estimula a participação dos alunos e serve 

como um instrumento de acompanhamento instantâneo para o professor em 

sala de aula.  

Para realizar o quiz, basta separar as guildas e projetar as perguntas 

com o auxílio de um projetor ou, como dito acima, usando o Kahoot, ou outros 

sistemas de respostas de audiência, como clickers e genéricos, ou mesmo 

através de distribuição de placas com as alternativas das questões 

projetadas.Na sequência, para promover uma aula mais dinâmica, um dos 

alunos da sala resolvia a questão com o próprio professor sanando as dúvidas 

em relação à questão trabalhada.  

Na elaboração do quiz, as questões partiam de um grau baixo de 

dificuldade e terminaram com grau elevado de dificuldade, dimensionando ao 
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professor a evolução dos conceitos, possibilitando a verificação do tempo de 

resolução da questão e o desenvolvimento dos alunos nas suas guildas. 

Ao final da atividade, sugere-se a elaboração de um roteiro de questões 

para resolução em casa com devolutiva na próxima aula. 

 

Fase 6  Revisão 

 Objetivo: Revisar o conteúdo abordado. 

 Conceitos de física envolvidos: Leis de Kepler, Leis da Gravitação Universal 

e suas aplicações. 

 Elementos de jogos: Cooperação, competição, prêmios virtuais, realizações, 

missão e pontos. 

 Recursos utilizados: Apresentação em Power Point e Kahoot. 

 Tempo de aplicação: 90 minutos (2 aulas) 

 

Essa fase é de conclusão, em que se avaliaa apreensão dos conceitos e 

as competênciasdesenvolvidas pelos alunos. Nessa fase, durante os primeiros 

45 minutos, promove-se uma aula dialógica integradora, visando sanar dúvidas 

persistentes. É convenienteainda propor, nessa fase, a solução de quizzes, 

utilizando o Kahoot.  

Nos 45 minutos finais, os alunos se reorganizam nas guildas para 

elaborar um novo mapa conceitual.O mapa deve ser analisado posteriormente 

pelo professor, servindo de norteador para a construção de um mapa final por 

todos os participantes. 

 

Fase 7  Atividade de conclusão  

 Objetivo: Verificar a capacidade dos alunos de explicar os conceitos 

trabalhados por meio da produção de vídeo. 

 Conceitos de física envolvidos: Leis de Kepler, Leis da Gravitação Universal 

e suas aplicações.  

 Elementos dos jogos: Cooperação, competição, bens virtuais, realizações, 

missão e pontos. 

 Recursos utilizados: Redes sociais.  
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O objetivo da fase 7 é a produção de um recurso audiovisual, por parte 

das guildas, que se caracterize por uma visão geral dos conceitos e conteúdos 

adquiridos pelos alunos, estimulando a troca de conhecimento a respeito do 

assunto por meio do compartilhamento do vídeo produzido.  

Como hoje muitos dos alunos utilizam recursos como videoaulas na 

internet, a ideia é que o vídeo produzido por cada guilda venha a ser 

disponibilizado para outros estudantes. 

Essa fase do trabalho estimula a criatividadedos alunos, desenvolvesuas 

diferentes competências e habilidades no trato com as ferramentas de 

tecnologia disponíveis. A apresentação dos vídeos produzidos por eles 

mesmosfavorece um ambiente de debate e troca de informações,haja vistaas 

diferentes formas com que cada guilda trata o assunto. 

 

Fase 8  Avaliação somativa individual 

 Objetivo: Avaliar o conhecimento individual  

 Conceitos de física envolvidos: Leis de Kepler, Leis da Gravitação Universal 

e suas aplicações 

 Elementos de jogos: Sentimento de realização, cumprimento de missão e 

pontos. 

 Tempo limite: 90 minutos (2 aulas) 

 

A fase 8 consisteem promover uma avaliação somativa quantitativa, para 

averiguarse o aluno aprendeu aquilo que estava previsto nos objetivos de 

aprendizagem da sequência. Ou seja, a avaliação somativa tem como objetivo 

comprovar se a meta educacional proposta e definida foi alcançada pelo aluno. 

A avaliação somativa deve ser construída de forma a retornar às 

questões apresentadas durante a aplicação do trabalho, verificando se o aluno, 

individualmente, foi capaz de adquirir o conhecimento necessário sobre o tema 

de Gravitação e suas possíveis relações. 

É aconselhável usar, como referência, questões dos últimos vestibulares 

como um parâmetro de verificação, independente da sequência desenvolvida. 
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V. Finalizando a experiência 

 Caro Professor, 

 O que foi descrito é um produto final pronto para ser aplicado em 

qualquer contexto de ensino. 

 O material instrucional aqui apresentado é fruto de uma experiência 

pedagógica e não deve ser encarado como um produto acabado, mas simque 

deve ser constantemente revisado, atualizado e modificado dentroda realidade 

dos seus alunos. 

 Estes, por sua vez, podem se tornar coparticipantes no design da 

gamificação, pois a experiência desses nativos digitais adicionará diversos 

recursos que melhorará a experiência de todos no processo de gamificação. 

 Se a opção for utilizar esse produto como foi descrito, ótimo!!! 

 Espero que ele seja uma contribuição para a melhoria de sua prática 

docente no seu contexto de ensino. 

 Obrigado por se dedicar à leitura dessa experiência que modificou muito 

a minha percepção acerca do uso das metodologias ativas na educação. 
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Apêndice 1.1 - Objetivos do trabalho 

O trabalho a ser desenvolvido visa criar experiências significativas 

aplicadas em contextos da vida cotidiana sobre o ensino de gravitação. A sua 

aplicação será observada a fim de descobrir os melhores caminhos para a sua 

utilização no ensino de física.  

Neste trabalho, realizaremos diferentes atividades visando assegurar 

que você adquira as competências e habilidades esperadas sobre o 

assunto.Além disso, trabalharemos as competências exigidas pelo ENEM que 

são: 

Competência de área 5  Entender métodos e procedimentos próprios das 

ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos.  

H17  Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de 

linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou 

biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou 

linguagem simbólica. 

H18  Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, 

sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam. 

H19  Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que 

contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, 

econômica ou ambiental. 

Competência de área 6  Apropriar-se de conhecimentos da física para, 

em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções 

científico-tecnológicas.  

H20  Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, 

substâncias, objetos ou corpos celestes. 

H22  Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a 

matéria em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em 

suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais. 

Neste trabalho não deixaremos de utilizar o livro adotado, ele servirá de 

apoio às atividades e complementará as aulas. 

Serão executadas as atividades em 12 aulas. 

O conteúdo trabalhado está previsto em planejamento.  

Boa parte do trabalho será executada nas aulas de laboratório. 



 

96 

Bom trabalho! 

 

Apêndice 1.2. Carta ao aluno 

 

Iniciaremos agora uma diferente forma de aprender os conceitos de 

gravitação, onde o principal responsável por todos os passos a se seguir será 

você. Pense que você está iniciando um jogo e o objetivo final será o mesmo 

de um game, ou seja, conquistar todas as fases com maestria e, muitas vezes, 

derrotar os inimigos (que, no caso aqui, será a ausência de conhecimento). 

Lembre-se de que nesse jogo você precisará contar com a sua guilda* para 

auxiliá-lo na conquista das fases e, apesar de pontuar individualmente, vários 

pontos serão conquistados pela guilda. Por isso, na hora de montar a sua 

guilda, lembre-se de escolher os melhores jogadores e os mais competitivos 

para, assim, conquistar o maior número de pontos possíveis e no final 

transformá-los em uma grande nota. 

Esteja sempre bem atento às regras e verifique a pontuação de cada 

fase e de cada bônus. Você pode adiantar os trabalhos, mas cuidado para não 

se perder. 

 

 

Bem-vindo ao jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Guilda: As guildas são os grupos que os alunos vão formar para as aulas. 

Esse jogo traz inúmeras vantagens aos jogadores que se unem com um objetivo 

comum. Combinar personagens de diversas classes e habilidades diferentes é sempre 

a melhor proposta para um grupo. 
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Apêndice 1.3. Regras  

 
1- Cada atividade receberá uma pontuação indicada na tabela em 

anexo. Para conhecer o caminho que você trilhará, leia com atenção cada 

atividade e quantos pontos ela te dará. 

2- Seu avatar sempre deverá conter seu número e a sua turma de 

origem, por exemplo: NEWTON22_2G. 

3- Cada Guilda poderá ter no máximo 6 (seis) integrantes. 

4- Todas as atividades em sala deverão ser entregues respeitando o 

limite de tempo dado para a tarefa.Lembre-se de que a não entrega acarretará 

a perda de pontos na atividade. 

5- Administre sua pontuação, erros podem ocorrer e a conferência 

deve ser  verificada por você no andamento do jogo. Após cada atividade, será 

postada uma nova tabela de pontuação. 

6- Utilize a rede social do grupo de forma responsável e educada. 

Qualquer comentário ofensivo ou desrespeitoso causará o banimento do grupo 

e sua pontuação final será zero. Importante: todos os comentários serão 

verificados pelo grupo de professores responsáveis. 

7- Dentro da guilda. poderá ocorrer uma doação de pontos. Cada 

avatar poderá doar até 200 pontos e cada avatar poderá receber até 200 

pontos. (Somente no final do trabalho) 

8- A exclusão de uma atividade por mau comportamento acarretará 

a perda de pontos da atividade e a impossibilidade do resgate dos pontos 

perdidos em outra atividade. 

9- Todas as atividades bônus possuem regras claras na própria 

atividade e a avaliação do trabalho ficará a cargo do professor. 

10- Verifiquem o repositório do grupo no facebook.Lá você encontrará 

todos os materiais de forma organizada para auxiliá-lo nas tarefas. 
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Apêndice 1.4.Tabela de pontos 

 

Atividade 10 pontos 40 pontos 70 pontos 100 pontos 60 pontos 

Fase 1 
Mapa 

conceitual 

inicial 

Nenhuma 

tentativa 

Poucos 

participantes 

envolvidos e 

trabalho 

muito 

simples. 

Todos 

participantes 

envolvidos e 

trabalho 

muito 

simples. 

Todos 

participantes 

envolvidos e 

trabalho bem 

elaborado. 

Refez a 

tarefa bem 

elaborada, 

com maior 

dedicação. 

Fase 1  
Bônus 
Nome da 

Guilda 

Fez o texto 

explicativo e 

entregou 

para o 

professor. 

Fez o texto 

explicativo e 

compartilhou. 

--- --- --- 

Fase 

2Crítica 

científica 

sobre o 

filme 

Não assistiu 

ao filme e 

não realizou 

a tarefa 

Assistiu ao 

filme e não 

realizou a 

tarefa 

Assistiu ao 

filme e 

realizou 

parte da 

tarefa 

Assistiu ao 

filme e 

realizou toda 

a tarefa 

Refez a 

tarefa bem 

elaborada, 

com maior 

dedicação. 

 

Fase 

2Questões 

do filme 

 

2 perguntas 

respondidas 

corretamente

. 

4 perguntas 

respondidas 

corretamente

; com frases 

completas, 

poucos 

erros. 

6 perguntas 

respondidas 

corretamente

; com frases 

completas, 

poucos 

erros. 

Todas as 

perguntas 

respondidas; 

com frases 

completas, 

poucos 

erros. 

Refez a 

tarefa bem 

elaborada, 

com maior 

dedicação. 

Fase 3 
3.1-  O que 

os games 

podem nos 

ensinar. 

A quantidade de pontos corresponderá a soma das 

questões trabalhadas na atividade em sala. 

 

Refez a 

tarefa bem 

elaborada, 

com maior 

dedicação. 

Fase 3.2 
Simulação 

Pouca 

participação 

dos 

membros do 

grupo e 

entrega da 

tarefa 

Participação 

de todos os 

membros do 

grupo e 

entrega da 

tarefa 

incompleta. 

Participação 

de todos os 

membros e 

entrega da 

tarefa 

completa, 

com poucos 

Participação 

de todos os 

membros do 

grupo e 

entrega da 

tarefa 

completa, 

Refez a 

tarefa bem 

elaborada, 

com maior 

dedicação. 
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incompleta. erros. sem erros. 

Fase 3  
Bônus 

Simulação 

--- 

Entrega da 

tarefa 

completa, 

com poucos 

erros. 

Entrega da 

tarefa 

completa, 

sem erros. 

--- --- 

Fase 4 
Participaçã

o da 

discussão 

Cumpriram 1 

quesito de 

avaliação. 

Cumpriram 2 

quesitos de 

avaliação. 

Cumpriram 4 

quesitos de 

avaliação. 

Cumpriram 

todos os 

quesitos de 

avaliação. 

--- 

Fase 4 
Tarefa de 

casa 

2 perguntas 

são 

respondidas 

corretamente 

4 perguntas 

são 

respondidas 

corretamente

; com frases 

completas, 

poucos 

erros. 

6 perguntas 

são 

respondidas 

corretamente

; com frases 

completas, 

poucos 

erros. 

Todas as 

perguntas 

são 

respondidas; 

com frases 

completas, 

poucos 

erros. 

Refez a 

tarefa bem 

elaborada 

com maior 

dedicação. 

Fase 4 

Bônus 

 

--- 

Entrega da 

tarefa 

completa, 

com poucos 

erros. 

Entrega da 

tarefa 

completa, 

sem erros. 

--- --- 

Fase 5 
Quiz 

Cada acerto da guilda vale 10 pontos. 

Se todas as questões forem acertadas pela guilda, + 20 

pontos. 

 

Fase 5 
Tarefa de 

casa 

2 perguntas 

são 

respondidas 

corretamente

. 

4 perguntas 

são 

respondidas 

corretamente

; com frases 

completas, 

poucos 

erros. 

6 perguntas 

são 

respondidas 

corretamente

; com frases 

completas, 

poucos 

erros. 

Todas as 

perguntas 

são 

respondidas; 

com frases 

completas, 

poucos 

erros. 

Refez a 

tarefa bem 

elaborada 

com maior 

dedicação. 

Fase 6 
Revisão: 

Mapa 

conceitual 

Nenhuma 

tentativa 

Poucos 

participantes 

envolvidos e 

trabalho 

muito 

Todos 

participantes 

envolvidos e 

trabalho 

muito 

Todos 

participantes 

envolvidos e 

trabalho bem 

elaborado. 

Refez a 

tarefa bem 

elaborada 

com maior 

dedicação. 
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simples. simples. 

 

 

Atividade 100 pontos 150 pontos 220 pontos 300 pontos 

Fase 7 
Atividade 

de 

conclusão 

1 - vídeo 

Um a dois 

minutos de 

duração; com 

erros 

conceituais e 

pouca 

participação 

dos membros 

do grupo. 

Um a dois 

minutos de 

duração; sem 

erros 

conceituais e 

pouca 

participação 

dos membros 

do grupo. 

Dois a três 

minutos de 

duração; sem 

erros 

conceituais e 

boa 

participação 

dos membros 

do grupo. 

Três a cinco 

minutos de 

duração; sem 

erros 

conceituais e 

boa 

participação 

dos membros 

do grupo. 

Fase 7 
Bônus 

O vídeo com maior número de visualizações, compartilhamentos e 

curtidas ganha um bônus de 50 pontos. 

 

Atividade 800 pontos 

AVALIAÇÃO 

SOMATIVA 

INDIVIDUAL. 

A Avaliação somativa final possui um total de 800 pontos. 

Essa avaliação é composta de 10 questões, sendo 5 

dissertativas e 5 múltipla escolha. A avaliação foi construída 

pensando nas diversas competências e habilidades que o 

aluno deve obter durante a unidade de ensino. 

 

 

NOTA FINAL: 

2200 ou mais 7,0 

2100 a 2199 pontos 6,5 

2000 a 2099 pontos 6,0 

1800 a 1999 pontos 5,5 

1600 a 1799 pontos 5,0 

1450 a 1599 pontos 4,5 

1300 a 1449 pontos 4,0 

1150 a 1299 pontos 3,5 

1000 a 1149 pontos 3,0 

900 a   999 pontos 2,5 

800 a   899 pontos 2,0 

600 a   799 pontos 1,5 

400 a   599 pontos 1,0 

300 a   399 pontos 0,5 
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0 a   299 pontos 0,0 

 

 

 

Apêndice 1.5.Medalhas 
 

 Todas as medalhas foram adaptadas a partir de imagens da internet, 

cujas referências estão no final do projeto. Ao leitor que deseje utilizá-

las,éimprescindível que os créditos das imagens sejam colocados no trabalho, 

reconhecendo o trabalho do criador original. 

 

Para conquistar a medalha 1 é necessário que a guilda passe 

pela fase 1 com maestria e compartilhe o conhecimento 

acerca de sua escolha em relação ao nome da Guilda. (140 

pontos = medalha 1) 

 

 

 

 Para conquistar a medalha 2 é necessária a conquista de 200 

pontos na fase 2. Para isso, suas respostas devem ser bem 

escritas e a crítica deve ser bem elaborada. Além disso, deve 

compartilhar a sua crítica do filme. (200 pontos = medalha 2) 

 

 

Para conquistar a medalha 3 é necessária a conquista de 270 

pontos na fase 3. Para isso, seus roteiros devem ser bem 

elaborados e a participação da guilda deve ser total.  

 

 

 

Para conquistar a medalha 4 é necessário que a guilda 

conquiste os 270 pontos da fase 4. Seus roteiros devem ser 

bem elaborados e a participação da guilda deve ser total.  

 

 

 

Para conquistar a medalha 5 é necessário que a guilda 

chegue aos 180 pontos na fase 5. Essa medalha é um pouco 

mais difícil de conquistar pois você deve atingir, no mínimo, 

80% do quiz e entregar todas as questões corretas.                  
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Para conquistar a medalha 7 é necessário que a guilda 

conquiste no mínimo 220 pontos na fase 7.  

 

 

 

A guilda que abastecer a página do grupo com o maior 

número de informações sobre o assunto ganha essa medalha. 

A postagem pode ser de vídeos, matérias jornalísticas, vídeo-

aulas, etc. Essa medalha vale 70 pontos na somatória final da 

guilda. 

 

 

 

 

Rei do Quiz. A guilda que acumular mais pontos durante as 

rodadas ganha um adicional de 50 pontos. 

 

 

 

 

Para conquistar a medalha filme é necessário que o vídeo da 

guilda tenha no mínimo 50 curtidas e 10 compartilhamentos.  

 

 

 

 

3° Lugar  Soma mais 50 pontos na pontuação final. 

 

 

 

 

 

  2° lugar -  Soma mais 70 pontos na pontuação final. 

 

 

 

 

 

 1° Lugar -  Soma mais 100 pontos na pontuação final. 
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A CONQUISTA DE 10 MEDALHAS ADICIONAM 70 PONTOS A SOMA 

FINAL. 

 

 

Apêndice 1.6.Fase 1 - criação 
Tempo limite: 45 minutos. 

Vamos lá. Seus trabalhos começaram e você terá um tempo limite para isso. 

Primeiramente vocês devem montar a guilda e nomeá-la. Esse é um trabalho 

fácil,não? Não é tão simples assim. A sua guilda deve ter um nome relacionado 

aos conceitos de gravitação e, se vocês ainda assim quiserem um bônus por 

isso, basta criar um texto muito criativo, com conceitos de física, explicando a 

escolha. Se vocês quiserem o básico, basta criar um nome e manter a sua 

pontuação no zero.  

Ainda nesse tempo, vocês deverão entregar um mapa conceitual sobre o que 

vocês sabem sobre Gravitação. 

Ops... 

Você sabe o que é um mapa conceitual? 

Corre que o tempo está passando, use o seu celular para descobrir 

isso!Lembrando que vocês não têm nenhuma obrigação de construir o melhor 

mapa conceitual e, sim, fazer o melhor trabalho possível com os 

conhecimentos que vocês já possuem. No final de tudo, vocês terão a 

oportunidade de construir um mapa conceitual melhor. Caso vocês tenham 

alguma dúvida com a pontuação, verifiquem a tabela de pontos. 

Resumo da pontuação desta fase: 

Formou a Guilda e entregou o mapa mental  100 pontos. 

Formou a Guilda, entregou o mapa mental e fez uma explicação sobre a 

escolha do nome da guilda - 110 pontos. 

Formou a Guilda, entregou o mapa mental, explicou a escolha do nome da 

guilda e compartilhou na página da sala  140 pontos mais medalha 1. 
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Apêndice 1.7.  Fase 2 - A ciência e a ficção 
Tempo limite: 90 minutos. 

Nos últimos anos, a indústria cinematográfica vem se dedicando a produzir 

filmes de ficção científica sobre viagens interplanetárias, assunto de muita 

curiosidade por parte da humanidade, mas será que tudo isso é verdade? Será 

que todos entendem do que os filmes tratam? Será que tudo aquilo é verdade? 

Para pensar sobre isso, vamos assistir ao filme GRAVIDADE e, ao final do 

filme, ficarão algumas tarefas de casa para a guilda. 

1- Cada guilda deverá criar uma crítica científica sobre o filme. 

2- Cada guilda deverá responder a um questionário sobre o filme.  

ATENÇÃO: ROUBANDO PONTOS 

abaixo e trazer impressa na próxima aula. 

 

Todas as questões extras serão compiladas e entregues para cada guilda. A 

guilda onde nenhum avatar responder à questão transferirá automaticamente 

10 pontos para a equipe criadora da questão.  

Perdido em Marte (2015) 

Perdido em Marte  é um filme norte-americano de 2015 de ficção 

científica, dirigido por Ridley Scott. Escrito por Drew Goddard, foi 

baseado no romance The Martian , de Andy Weir. 

Interstellar (2014) 

Interstellar  é um filme anglo-americano de ficção científica, 

dirigido por Christopher Nolan e estrelado por Matthew 

McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Bill Irwin, 

Mackenzie Foy, Matt Damon, John Lithgow e Michael Caine. 

 

Apollo 13 (1995) 
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Apollo 13  é um filme estadunidense, de 1995, dirigido por Ron Howard, com 

Tom Hanks no papel principal.  

 

 

Roteiro de aplicação  filme Gravidade  -  Fase 2 - A ciência e a ficção 

Não se esqueça de que você pode pesquisar para responder a cada questão. 

Use todas as ferramentas possíveis e bom trabalho. 

Crítica científica sobre o filme: 

 

QUESTÕES: 

1. A quantos quilômetros os personagens do filme Gravidade  estavam acima 

da Terra?  

 

2. Os dados do filme coincidem com a realidade? (Justifique a sua resposta)  

 

3. Qual a velocidade dos destroços no filme?  

 

4. Como o Dr. Kowalski calculou, em horas, a órbita dos destroços que iam 

atingi-los novamente?  

 

5. Quantas e quais são as estações espaciais existentes em órbita?  

 

6. Explique o que é um jetpack, aparelho usado pelo Dr. Kowalski.  

 

7. Quando a Dr. Stone chega a EEI, ela fica respirando gás carbônico. O que 

acontece, na realidade, com o nosso corpo e cérebro, ao vivenciar essa 

situação?  

 

8. Depois que a Dr. Stone consegue entrar em Tiangong (Estação Chinesa), 

ela consegue entrar na cápsula, logo depois passa a ser destruída nas 

camadas mais superiores da atmosfera. Por que a temperatura aumenta e 

qual a sua velocidade? Explique a qual temperatura pode chegar e sua 

pressão? 
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Apêndice 1.8. Fase 3  O que os games podem nos ensinar 
Tempo limite: 90 minutos. 

 

Angry Birds Space é o quarto jogo da série Angry Birds, foi feito em parceria 

com a NASA para ser mais preciso em relação ao espaço sideral. 

Nesse jogo, volta o objetivo de matar porcos com a diferença de que é no 

espaço.Os personagens se movimentarão como se estivessem localizados a 

390 km da superfície terrestre, em uma estação espacial.  

A gravidade e a atmosfera dos planetas, entre outras leis da física, irão alterar 

a jogabilidade. 

   https://pt.wikipedia.org/wiki/Angry_Birds_Space 

 

3.1  Angry Birds - O que os games podem nos ensinar 

Como jogar não é o ponto principal agora, mas faz parte do trabalho.Nessa 

fase, você começará testando o jogo. Você jogará desde o início pois algumas 

questões serão referentes às primeiras etapas do jogo. Não se esqueça de 

responder às questões que serão entregues pelo professor. Dedique-se ao 

trabalho e não perca tempo. Você terá 45min para realizar toda a tarefa. Ops, 

já ia me esquecendo, cada guilda entregará apenas uma folha de 

respostas, no entanto, cada um terá que auxiliar a guilda na construção 

desse roteiro. 

 

 

 

3.2 Simulação - Gravidade e Órbitas 

Agora que vocês possuem alguns conhecimentos básicos, vamos verificar isso 

de uma maneira diferenciada. Primeiramente, vamos dividir as guildas em 

dupla de avatares, ficará mais fácil de trabalhar. Realizaremos um laboratório 

virtual, utilizando um simulador da universidade do Colorado, com o intuito de 

relacionar a força Gravitacional de Newton com as leis de Kepler e as relações 
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com a velocidade e aceleração dos corpos. O simulador se encontra no link 

abaixo. 

Link: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/gravity-and-orbits 

 

 

 

Resumo da pontuação desta fase: 

Questões do jogo - valor máximo 100 pontos. 

Questões do simulador e execução - valor máximo 100 pontos. 

200 pontos na execução das tarefas, mais entrega do bônus = 

270 pontos mais medalha 3. 

 

 

http://www.nasa.gov/microgravity 

http://space.angrybirds.com/launch/ 

 

 

Roteiro de aplicação  Fase 3.1  O que os games podem nos ensinar 

QUESTÕES DE ORIENTAÇÃO NO JOGO  TAREFA DE SALA 

1. O que ocorre com o pássaro ao passar dentro do campo azul?  

 

 

2. O que ocorre com o pássaro ao passar fora desse campo azul?  

 

 

3. Existe atração do planeta fora do campo azul?  

 

 

4. Quando temos dois planetas, o que ocorre com o pássaro? 
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5. Para passar à fase 6, o pássaro tem que bater fora do campo e voltar, não 

é?  

O que acontece como o pássaro ao retornar para esse campo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Na imagem abaixo, você conseguiria representar alguma 

força? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Qual o motivo de corpos diferentes possuírem 

campos diferentes? 
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8. Você conseguiria equacionar uma relação? 

(Justifique)  

 

 

Roteiro de aplicação  Fase 3.2  Simulação - Gravidade e Órbitas 

INTRODUÇÃO 

Planetas ou outros objetos que orbitam uma estrela estão acelerando, eles 

estão continuamente mudando de direção. A força que produz essa aceleração 

é a atração gravitacional da estrela. Nesta atividade, vamos usar uma 

simulação para observar e aprender sobre essas órbitas e relacioná-las com as 

leis de Kepler. 

 

PROCEDIMENTO 

Ir para http://phet.colorado.edu, clique em "jogar com sims", clique em "física" e 

abra o "Gravidade e Órbitas" simulação. 
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Figura 1: interface da simulação. 

As definições iniciais correspondem a Terra e nosso Sol. Comece a atividade 

com esses valores originais. 

Clique em: Força da Gravidade, Velocidade, Caminho e Grade. 

Siga todos os procedimentos descritos abaixo.  

Responda de forma organizada e completa às questões abaixo. 

 

1. Nota que a força seta azul na Terra é do mesmo tamanho que a força de 

seta azul no Sol.  

Por que isso acontece? Que lei (s) está(ão) sendo ilustrada(s)? 

 

2. Repare bem a seta durante todo o caminho. O que ocorre? Justifique. 

 

3. Descreva e justifique a forma da órbita. 

 

4. Qual das leis de Kepler fez este ilustrar?  

 

Deslize o seletor "Planeta" para a esquerda. Você irá manter a distância até o 

Sol, mas substituindo a Terra por um planeta com uma massa menor. 

5. Quais as mudanças que você observa? Por que acha que as coisas 

mudaram? 
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Deslize o seletor "Planeta" para a direita - manter a distância até o Sol, mas 

substituindo a Terra por um planeta com uma massa maior. 

6. Quais as mudanças que você observa? Por que acha que as coisas 

mudaram? 

 

Comece a observar cuidadosamente o período da órbita. 

7. Ocorre alguma mudança? Justifique. 

 

Deslize o seletor "estrela" para um ponto à direita, substituindo, assim, o Sol 

com uma estrela de maior massa. 

8. Antes de reiniciar, quais as mudanças que você observará? 

 

8.1- Por que acha que as coisas mudaram? 

 

9. Observar cuidadosamente a velocidade (o comprimento da seta velocidade). 

Descreva o que você observa sobre a velocidade em locais diferentes na 

órbita. Qual das leis de Kepler fez este ilustrar?  

 

10. Observar atentamente o vetor de força. Descreva o que você observa sobre 

a força em diferentes locais na órbita. Porque você acha que a força muda? 

Você consegue relacionar algo com Newton? 

 

 

Acesso em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/contributions/view/3796 (18/11/2015) 

 

Roteiro de aplicação  Fase 3  Bônus  Gravidade e órbitas 

Este bônus pode ser respondido no próprio arquivo.  

Importante! Qualquer cópia será punida com a retirada de 100 pontos das duas 

guildas. 

Siga as instruções cuidadosamente antes de responder às seguintes perguntas 

durante o uso do simulador "Gravidade e Órbitas" Phet Simulation. 

http://phet.colorado.edu/en/simulation/gravity-and-orbits 

Iniciando os trabalhos: 



 

112 

Mantenha todas as configurações padrão, mas selecione a opção Terra e 

satélite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligue todas as opções no menu "Show", em seguida, correr e brincar com a 

simulação por um tempo. 

1. Quem está experimentando uma maior força gravitacional? (Justifique a sua 

resposta) 

 

Pause a simulação e altere a massa do satélite.  

 

2. Será que a massa do satélite tem qualquer impacto sobre sua órbita? 

(Justifique a sua resposta) 

 

Pause a simulação. Clique e arraste o "V", no próprio satélite, a fim de diminuir 

a velocidade do satélite. 

3. O que acontece quando você aperta o play? Por quê? 

 

4. Por que isso não acontece a satélites normalmente? 

 

Pause a simulação. Clique e arraste o "V", no próprio satélite, para aumentar a 

velocidade do satélite. 

 

5. O que acontece quando você aperta o play? Por quê? 
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Pause a simulação. Clique e arraste o próprio satélite para movê-lo um pouco 

mais longe da Terra. 

 

6. O que acontece quando você aperta o play? Por quê? 

 

7. Tente criar outra órbita estável, que seja mais longe ou mais perto da Terra. 

Poste uma imagem aqui. Que outra variável muito importante é alterada com 

esta nova órbita? 

 

8. Apenas por diversão. Clique e movimente a terra. Pode o satélite ainda 

orbitar um planeta movendo-se de forma eficaz? 

 

Pause a simulação. No topo da aba, mudar a sua visão (To scale) para que 

você veja em escala. No menu Mostrar , agora você pode também ligar o "Fita 

Métrica". Executar a simulação, com o caminho mostrado. 

 

1. Quão longe é o satélite? 

 

2. Quanto tempo leva para o satélite  orbitar a Terra? 

 

Alterne os modos, de modo que você está olhando agora apenas a Terra e a 

Lua. 

3. Qual a distância da lua? 

 

4. Quanto tempo leva para a lua a orbitar a Terra? 

 

Mais uma vez, mude de modo, para que você fique olhando agora apenas a 

Terra e o Sol. 

5. Qual a distância da Terra ao Sol? 

 

6. Quanto tempo leva para a Terra para orbitar o Sol? 

 



 

114 

 

 

 

Acesso em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/contributions/view/ 

3490;jsessionid=7808C5BDCE45B665BDE7529A78156428 (24/03/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice1.9.Fase 4  Construindo ideias 

Tempo limite: 90 minutos. 

 

Para otimização dos trabalhos, foi disponibilizado na aula anterior um texto do 

GREF chamado . Esse texto, junto com o vídeo 

introdutório que vocês vão ver, serão os norteadores da discussão nessa aula.  

Essa aula tem por finalidade não só a discussão entre os grupos, mas também 

a observação do andamento dos trabalhos. Na discussão, cada guilda será 

avaliada segundo os seguintes quesitos: 

1- O respeito a opinião dos colegas;  

2- Atenção ao que está sendo discutido;  

3- Apresentação de argumentos consistentes para defender sua ideia; 

4- Participação de todos da guilda; 

5- Número de intervenções. 

O vídeo que será exibido no início da aula foi gravado em 8 de março de 

2012, apresentado por Donald Pettit, um astronauta da Nasa a bordo da 

Estação Espacial Internacional. O vídeo mostra o palco do jogo Angry Birds 
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Space e tem por finalidade criar experiências educacionais interativas para o 

público. 

 

 

Figura 1 - Vídeo da NASA: astronauta explica gravidade usando um Angry Birds 

Acesso ao vídeo em: www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lxI1L1RiSJQ 

 

 

Figura 2  Texto sobre a gravidade. Acesso em: http://www.if.usp.br/gref/mec/mec4.pdf 

 

Pronto!Acho que chegamos a alguns entendimentos. Então novamente 

temos algumas tarefas de casa. Não deixe de responder às perguntas para 

pontuar. 

 

Roteiro de aplicação  Fase 4  Construindo ideias 

 


