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RESUMO 
 

A ideia deste trabalho surgiu na necessidade de mudanças na 
metodologia de ensino na educação básica brasileira e de fomentar ações e 
experiências metodológicas aos futuros docentes. Através do PIBID (Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), os alunos dos cursos de 
Licenciatura que, inseridos no cotidiano de escolas da rede pública, planejam e 
participam de experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes. 
Com base nas Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN+), que surgiram para auxiliar os educadores na 
reflexão sobre a prática diária em sala de aula, serviu de apoio ao 
planejamento de atividades nas escolas. Sendo assim, foi realizada para 
alunos do 2º ano do Ensino Médio da Escola Técnica Estadual Professora 
Sylvia Mello, que é uma das quatro escolas inseridas neste projeto, uma 
atividade experimental de Física sobre o estudo dos fluidos em repouso 
(Hidrostática), através da demonstração de uma prensa hidráulica (utilizando 
materiais de fácil acesso, como seringas, mangueira de soro e água), onde o 
seu funcionamento é explicado pelo Princípio de Pascal. Este princípio diz que 
qualquer variação de pressão sofrida por um fluido transmite-se integralmente 
a todos os pontos do fluido e às paredes do recipiente que o contém. Com o 
auxílio de recurso tecnológico, como o Datashow, houve uma melhora 
perceptível na compreensão e na percepção dos alunos a esse conteúdo da 
Física, onde a contextualização do tema e a participação durante a experiência 
levaram a um maior interesse dos alunos e ao reconhecimento dos fenômenos 
estudados em sala de aula. Assim como está especificado na publicação das 
Orientações Complementares, os critérios que orientam a ação pedagógica 
deixam, portanto, de tomar como referência primeira “o que ensinar de Física”, 
passando a centrar-se sobre o “para que ensinar Física”, explicitando a 
preocupação em atribuir ao conhecimento um significado no momento mesmo 
de seu aprendizado.  
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