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Resumo: Este trabalho possui como foco a produção e a avaliação de uma sequência
didática para apoiar o ensino de aspectos conceituais da física utilizando a abordagem de
"Jogos"  disponíveis  na  internet  em  turmas  do  ensino  médio  de  uma  escola  pública
estadual no município de Crato, CE. A motivação parte da ideia de que é preciso investir
em metodologias de ensino de física que superem práticas tradicionais deslocadas do
contexto cotidiano dos estudantes.  Desta forma defendemos que o uso de Jogos,  no
processo de instrução, pode contribuir para uma melhor consolidação e viabilização dos
conteúdos desta disciplina visto que esse recurso está atualmente muito presente na vida
dos estudantes. Inicialmente foi desenvolvida uma sequência do jogo online Home Sheep
Home, sendo realizada no laboratório de informática com alunos da referida escola. A
pesquisa foi do tipo qualitativa e de observação da participação dos estudantes, onde
buscamos interpretar as formas de aprendizagens e as concepções dos alunos sobre o
uso  desta  abordagem.  Valorizamos  os  seguintes  instrumentos  de  coleta  de  dados:  a
observações registradas em diário de campo e o uso de questionários. Após a aplicação
de um questionário final  aos estudantes,  constatamos que houve uma disposição dos
estudantes para o estudo da disciplina de Física. A experiência proporcionou, de certa
maneira, uma melhoria no aprendizado e até mesmo despertou atitudes diferentes diante
do interesse pelo contexto da física que perpassa o seu cotidiano.
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