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Com o passar do tempo, a educação vem se modificando. Uma das principais modificações é a 
inserção das tecnologias digitais não somente nas atividades cotidianas, mas também nas atividades 
educacionais. Dessa forma, a realização de aulas atrativas e interativas passa a ser um desafio. 
Porém, nos últimos anos, práticas instrucionistas inadequadas vêm desenvolvendo-se largamente, 
principalmente a tranposição errônea de meio. Nesse contexto de evolução,  o projeto OASig 
(Objetos significativos e informatizados de aprendizagem: concepção e desenvolvimento de recursos 
didáticos em Física) propõe a construção de um Objeto de Aprendizagem (OA) com características 
interativas baseadas na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (1980).

AUSUBEL, David P., NOVAK, Joseph D., HANESIAN, Helen. Psicologia educacional. Tradução Eva Nick. Rio de Janeiro: 
Interamericana , 1980. 

Este OA é uma ferramenta de auxílio para o ensino da física. Ao utilizar o jogo como um material 
didático, espera-se que o estudo do conteúdo seja facilitado e melhorado. Almeja-se que o aluno se 
entusiasme com a dinâmica do jogo, utilizando uma ferramenta que seja mais aprazível e próxima ao 
seu cotidiano, incentivando o processo de aprendizagem. Quando o desenvolvimento for finalizado, o 
OA será aplicado em turma para a avaliação dos resultados obtidos.

    

Objetivo
Construção de um objeto de aprendizagem, com base na teoria de aprendizagem significativa, para 
auxiliar o aprendizado da física, em disciplinas de laboratório de eletricidade.

Pesquisa, 
discussão e 
elaboração 
da ideia do 
objeto a ser 
construído.

Elaboração da 
proposta de 
solução.

Implementação do OA no 
formato de Quizz Gamificado 
para plataforma Web

Validação do OA 
implementado 
nas turmas de 
laboratório de 
eletricidade

Implementação do OA no 
formato de Quizz Gamificado 
para plataforma Web
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