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Resumo: Desde 2015 atuo 

Sylvia Mello, inicialmente trabalhando 

sendo que uma das turmas 

o que fazer em função de não sermos preparados ao longo do curso na universidade para 

este tipo de situação na sala de aula. Portanto esta experiência representa uma dupla 

aprendizagem para mim, não apenas envolvendo assuntos de Física, mas também como 

adaptar o material que costumamos usar, para desenvolver atividades com deficientes 

visuais. 

Assim, resolvi fazer experimentos sobre calorimetria e temperatura para que eles 

pudessem sentir a Física envolvida nos experimentos e então absorver o conteúdo 

trabalhado. Tudo sempre adaptado ao tato

de óptica, envolvendo fenômenos com a luz e tentar passar a idéia dos fenômenos através 

do tato. Obtivemos respostas satisfatórias e a partir disso começamos a pensar em algo 

para o segundo ano do Ensino Médio
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 como bolsista do PIBID na Escola Técnica Estadual Professora 

, inicialmente trabalhando com turmas de primeiro ano do Ensino Médio, 

 possuía dois alunos deficientes visuais. No início não sabia bem 

o que fazer em função de não sermos preparados ao longo do curso na universidade para 

de situação na sala de aula. Portanto esta experiência representa uma dupla 

aprendizagem para mim, não apenas envolvendo assuntos de Física, mas também como 

adaptar o material que costumamos usar, para desenvolver atividades com deficientes 

resolvi fazer experimentos sobre calorimetria e temperatura para que eles 

pudessem sentir a Física envolvida nos experimentos e então absorver o conteúdo 

adaptado ao tato. A parte mais difícil foi pensar em experimentos 

envolvendo fenômenos com a luz e tentar passar a idéia dos fenômenos através 

Obtivemos respostas satisfatórias e a partir disso começamos a pensar em algo 

para o segundo ano do Ensino Médio. Surgiu a ideia de documentar os experimentos em 
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o que fazer em função de não sermos preparados ao longo do curso na universidade para 

de situação na sala de aula. Portanto esta experiência representa uma dupla 

aprendizagem para mim, não apenas envolvendo assuntos de Física, mas também como 

adaptar o material que costumamos usar, para desenvolver atividades com deficientes 

resolvi fazer experimentos sobre calorimetria e temperatura para que eles 

pudessem sentir a Física envolvida nos experimentos e então absorver o conteúdo 

A parte mais difícil foi pensar em experimentos 

envolvendo fenômenos com a luz e tentar passar a idéia dos fenômenos através 
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vídeo, onde inicialmente eles

experimento e alguém gravava o vídeo durante a execução do mesmo. Esse processo foi 

muito proveitoso, pois os alunos sentiram

aprendizagem da turma. 

profundas do que as perguntas dos demais estudantes.

Este ano além de atuar

estágio e trabalhando em uma

relacionados à eletricidade, tema que por sua vez já é abstrato demais para nós

dispomos de visão. Trabalhando com a turma percebi que 

encontraram dificuldades 

percebido que a sua capacidade de abstração é muito maior que a nossa. Então adotei como 

método de ensino passar os conteúdos oralmente em sala de aula

esquemas e demais exemplos eu faço um arquivo no 

e-mail. Na aula de Braile a professora trabalha estes temas

Eles possuem um programa no 

então com fone de ouvido eles escutam toda explica

experimentos e vídeos, que inclusive este ano eles fizeram sobre resistores conectados a 

dispositivos eletrônicos e como forma de avaliação eles me respondem algumas questões 

teóricas oralmente, que por sinal são as mel

Trabalhar com esses meninos me ensinou muito, pois primeiramente foi um desafio 

que me deixou assustado e depois se tornou tão prazeroso e prático que trabalho com toda 

turma da mesma forma sem notar nenhuma diferen

capacidade de abstração que eles demonstram e como desenvolvem outras habilidades. 

cada atividade e a cada aula eu saio da turma deles com o 

cada dia tenho a certeza que escolhi a profis

 

  

inicialmente eles estudavam sobre um determinado tema, depois 

experimento e alguém gravava o vídeo durante a execução do mesmo. Esse processo foi 

muito proveitoso, pois os alunos sentiram-se importantes e inclusos no processo ensino

dizagem da turma. Vale ressaltar que muitas vezes suas perguntas eram mais 

profundas do que as perguntas dos demais estudantes. 

Este ano além de atuar na escola como bolsista do PIBID, 

em uma turma do terceiro ano do Ensino Médio

eletricidade, tema que por sua vez já é abstrato demais para nós

. Trabalhando com a turma percebi que os alunos deficientes visuais

 como os demais ao trabalhar estes conceitos, pois 

capacidade de abstração é muito maior que a nossa. Então adotei como 

método de ensino passar os conteúdos oralmente em sala de aula, e

exemplos eu faço um arquivo no Microsoft Word e envio para eles por 

a aula de Braile a professora trabalha estes temas com base no arquivo enviado

Eles possuem um programa no computador que converte o texto do arquivo em áudio

então com fone de ouvido eles escutam toda explicação das aulas. Mantive 

experimentos e vídeos, que inclusive este ano eles fizeram sobre resistores conectados a 

dispositivos eletrônicos e como forma de avaliação eles me respondem algumas questões 

teóricas oralmente, que por sinal são as melhores respostas que eu obtenho da turma.

Trabalhar com esses meninos me ensinou muito, pois primeiramente foi um desafio 

que me deixou assustado e depois se tornou tão prazeroso e prático que trabalho com toda 

turma da mesma forma sem notar nenhuma diferença entre os alunos. 

capacidade de abstração que eles demonstram e como desenvolvem outras habilidades. 

cada atividade e a cada aula eu saio da turma deles com o “gostinho de quero mais

cada dia tenho a certeza que escolhi a profissão certa para minha vida. 

 

depois realizavam o 

experimento e alguém gravava o vídeo durante a execução do mesmo. Esse processo foi 

se importantes e inclusos no processo ensino-

Vale ressaltar que muitas vezes suas perguntas eram mais 

, estou realizando o 

o Ensino Médio, com assuntos 
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experimentos e vídeos, que inclusive este ano eles fizeram sobre resistores conectados a 

dispositivos eletrônicos e como forma de avaliação eles me respondem algumas questões 

hores respostas que eu obtenho da turma. 

Trabalhar com esses meninos me ensinou muito, pois primeiramente foi um desafio 

que me deixou assustado e depois se tornou tão prazeroso e prático que trabalho com toda 

ça entre os alunos. É impressionante a 

capacidade de abstração que eles demonstram e como desenvolvem outras habilidades. A 
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