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Resumo: Essa atividade tem como propósito trabalhar a Física de uma maneira mais 

divertida e dinâmica dentro da sala de aula, visto que a atividade envolve um grande 

estímulo ao aprendizado de

onde a parte I tem como enfoque principal a Física Clássica, e 

Eletromagnetismo. Em cada 

personagens. 

Na parte I temos os seguintes s

Homem Aranha, Homem de Ferro, Mulher Gato, Mulher Invisível, Mulher Maravilha, 

Tempestade, Tocha Humana e Wolverine.
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atividade tem como propósito trabalhar a Física de uma maneira mais 

divertida e dinâmica dentro da sala de aula, visto que a atividade envolve um grande 

estímulo ao aprendizado de conceitos de Física. A atividade é dividida

como enfoque principal a Física Clássica, e a parte II 

ada parte é realiza uma atividade diferente com diferentes 

temos os seguintes super-heróis envolvidos: Batman, Capitão América, 

Homem Aranha, Homem de Ferro, Mulher Gato, Mulher Invisível, Mulher Maravilha, 

Tempestade, Tocha Humana e Wolverine. A atividade é realizada por meio de

erísticas dos super-heróis, suas condições físicas e habilidades. 

niciação à Docência, licenciandos em Física (UFPEL). 
), Felipe Ferreira Ribeiro (felipehd48@hotmail.com), João Vítor de Paula 

joao_vitor_barboza@hotmail.com), Lorraine Düstenhafet (lorrainedustenhafet1@gmail.com
Lorráyne de Menezes da Silva (lorraynemenezes_@hotmail.com), Matheus Souza Quadrado (), Ramon 

goulart94@hotmail.com), Thiago Snoeck Campelo (thiagosnoeck92@gmail.com
Rehbein dos Santos (wagnersantos752@gmail.com); Orientador: Rafael Cavagnoli 
(rafael.cavagnoli@ufpel.edu.br). 

 

CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL 

 

João Vítor de Paula; 
; QUADRADO, Matheus 

; SANTOS, Wagner 
Rehbein dos1 

 
Orientador 

CAVAGNOLI, Rafael 

atividade tem como propósito trabalhar a Física de uma maneira mais 

divertida e dinâmica dentro da sala de aula, visto que a atividade envolve um grande 

dividida em duas partes, 

 a Física Moderna e 

realiza uma atividade diferente com diferentes 

eróis envolvidos: Batman, Capitão América, 

Homem Aranha, Homem de Ferro, Mulher Gato, Mulher Invisível, Mulher Maravilha, 

A atividade é realizada por meio de um jogo de 

condições físicas e habilidades. As 
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cartas são elaboradas pelos(as) pibidianos(as), juntamente com 

personagens e apresentadas durante a execução da atividade

que recebem os baralhos e 

heróis. Em sequência, são feitas perguntas e os 

características para responder as questões

com maior número de acertos duela

e este grupo recebe um prêmio.

Na parte 2 são envolvidos os seguintes super

Super Homem e Thor. Conceitos Abordados:

parte da atividade aborda a Física Moderna 

além de trabalhar com conceitos 

normalmente não é visto no ensino médio.

prática sem causar tanta confusão a didática que escolhemos foi de trabalharmos em forma 

de discussão e solução de um problema envolvendo uma situação onde alguns super

devem utilizar suas habilidades para

Uma ficha técnica é

citando alguns exemplos do que esse poder é capaz, em seguida 

grupo: “E se a Terra parasse de girar?”. Neste momento 

alunos, vídeo este que explica algu

por exemplo: tsunamis, tudo ser lançado pelos ares devido 

após o vídeo apresentamos

com seus poderes e cabe aos outros heróis

catástrofe aconteça. A turma 

acesso a uma ficha técnica com todos os poderes de cada 

apresentados os problemas, eles consigam 

situação.  

 A importância desta oficina se dá pela devida estruturação dos assuntos abordados 

em relação à Física e a sua aplicabilidade 

levando-os a pensar nos fenômenos físicos a partir dos poderes dos super

também pertinentes discussões sobre os limites do corpo humano, realidade e ficção 

  

cartas são elaboradas pelos(as) pibidianos(as), juntamente com perguntas relacionadas aos 

e apresentadas durante a execução da atividade. A turma é dividida

 devem montar equipes de combate, para os 

o feitas perguntas e os estudantes devem buscar

para responder as questões, sempre envolvendo conceitos físicos

maior número de acertos duelam sucessivamente até que fique somente um vencedor 

recebe um prêmio. 

Na parte 2 são envolvidos os seguintes super-heróis: Homem Formi

Conceitos Abordados: Física Moderna e Eletromagnetismo

atividade aborda a Física Moderna de forma muito simplificada

além de trabalhar com conceitos ainda mais abstratos do que os assuntos anteriores

normalmente não é visto no ensino médio. Então para que pudéssemos trabalhar de forma 

prática sem causar tanta confusão a didática que escolhemos foi de trabalharmos em forma 

e solução de um problema envolvendo uma situação onde alguns super

utilizar suas habilidades para alcançar um objetivo.  

Uma ficha técnica é apresentada com o super poder de cada herói envolvido, 

citando alguns exemplos do que esse poder é capaz, em seguida fazemos

erra parasse de girar?”. Neste momento é apresentado um vídeo aos 

, vídeo este que explica alguns acontecimentos caso a Terra parasse bruscamente, 

: tsunamis, tudo ser lançado pelos ares devido à inércia, dentre outros

apresentamos uma situação em que Magneto começa a desacelerar a Terra 

seus poderes e cabe aos outros heróis envolvidos na atividade

catástrofe aconteça. A turma é dividida em 2 grupos, onde cada membro do grupo terá 

acesso a uma ficha técnica com todos os poderes de cada super

problemas, eles consigam pensar em uma forma do super

A importância desta oficina se dá pela devida estruturação dos assuntos abordados 

ísica e a sua aplicabilidade no cotidiano ao qual os alunos estão inseridos

os a pensar nos fenômenos físicos a partir dos poderes dos super

também pertinentes discussões sobre os limites do corpo humano, realidade e ficção 

 

perguntas relacionadas aos 

A turma é dividida em trios, 

 duelos entre super-

estudantes devem buscar nas cartas as 

, sempre envolvendo conceitos físicos. Os grupos 

sucessivamente até que fique somente um vencedor 

Homem Formiga, Magneto, 

Eletromagnetismo. Esta 

ificada, pois este assunto 

do que os assuntos anteriores, 

éssemos trabalhar de forma 

prática sem causar tanta confusão a didática que escolhemos foi de trabalharmos em forma 

e solução de um problema envolvendo uma situação onde alguns super-heróis 

apresentada com o super poder de cada herói envolvido, 

fazemos uma pergunta ao 

apresentado um vídeo aos 

erra parasse bruscamente, 

dentre outros. Logo 

uma situação em que Magneto começa a desacelerar a Terra 

envolvidos na atividade impedir que esta 

dividida em 2 grupos, onde cada membro do grupo terá 

super-herói para que 

pensar em uma forma do super-herói resolver a 
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também pertinentes discussões sobre os limites do corpo humano, realidade e ficção 



 

 

científica, dentre outros assuntos. Professores de outras disciplinas são convidados a

participar, pois é possível abordar assuntos de diversas áreas, realizando também uma 

atividade interdisciplinar.  

 Inserir a participação dos super

para romper barreiras conceituais, facilitar a

discentes e trabalhar assuntos complexos de forma divertida

apenas ao papel do professor ser um facilitador com base no conteúdo, mas sim na troca de 

experiências entre discentes

interação destes não apenas no a
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a participação dos super-heróis através desta atividade, foi um grande passo 

s conceituais, facilitar a aproximação entre docentes, pibidianos(as)

e trabalhar assuntos complexos de forma divertida. O processo não 

apenas ao papel do professor ser um facilitador com base no conteúdo, mas sim na troca de 

discentes e docente. Esta interação enriquece o ensino

apenas no ambiente escolar, mas também fora dele.
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