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Introdução / Objetivo

A Física é uma área em que são observadas

dificuldades por parte dos estudantes em compreender

e explicar fenômenos, mesmo após anos de estudo.

Tendo em vista a necessidade de uma plataforma que

oportunize a aprendizagem significativa de Física,

especificamente na análise de circuitos elétricos, o

projeto em desenvolvimento é um Objeto de

Aprendizagem Gamificado.

Experimental

O embasamento teórico está focado em David

Ausubel (1980) e sua teoria da aprendizagem

significativa e Willey (2000) sobre os objetos de

aprendizagem.

Segundo Ausubel, a apropriação de um novo

conteúdo só pode ser efetuada se o estudante possuir

os conhecimentos prévios necessários para

compreender a forma mais complexa do mesmo.

Com esse enfoque, é proposto um processo no

qual a aprendizagem possui um significado contextual e

emocional, onde o educando deve perceber as

características do que está sendo estudado para assim

construir e esclarecer um conceito.

Tabela 1 – Exemplo de questões cadastradas

Tabela 2 – Exemplo de habilidades cadastradas

Após definidos, o aluno precisa relacionar

logicamente diversos conceitos, formando uma cadeia

de raciocínio pela argumentação, através da

visualização de seu funcionamento na realidade.
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Resultados e Discussão

O objeto de aprendizagem gamificado utiliza um

sistema de níveis para orientar o aumento de

dificuldade dos exercícios, que através de um algoritmo

de recomendação, se adapte às necessidades de cada

aluno, indicando questões e materiais de apoio

específicos para as necessidades individuais,

potencializando a aprendizagem significativa.

Figura 1 – Exemplo de tela de recomendação de conteúdo

A plataforma busca também um melhor

acompanhamento da avaliação da evolução do aluno,

devido aos feedbacks apresentando os resultados dos

desempenhos individuais ao instrutor.

Conclusões

Para que a elaboração da ferramenta ocorra de

maneira coerente, as questões e atividades

desenvolvidas estão sendo cadastradas considerando

níveis de aptidão e conhecimento necessários para a

correta resolução das tarefas. Da mesma maneira os

fundamentos lógicos envolvidos são listados e

classificados dentro de suas próprias especificidades.

Utilizando então os requisitos propostos para cada

questão, é possível, através dos instrumentos de

avaliação, identificar qual conceito deve ser revisado, a

fim de realizar a correta orientação para evolução do

estudante.


