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Resumo: Constantemente nas escolas de Ensino Básico nos deparamos com
professores de exatas enfrentando grandes dificuldades em construir o conhecimento
junto aos seus alunos de forma prazerosa, contextualizada e funcional. A Física,
tradicionalmente, é vista como uma disciplina difícil tanto para professor se fazer
entendível, como para o aluno em sentir motivado a entendê-la. O sistema de ensino
tradicional acaba condicionando os alunos a estarem interessados apenas em notas e
acaba não desenvolvendo o raciocínio lógico de maneira eficaz. O ato de realizar
experimentos de baixo custo é de fundamental importância no processo de ensinoaprendizagem, pois além de demonstrar de forma prática o fenômeno, os alunos tornamse participantes ativos do processo científico, já que o ensino de Física, com a
metodologia teórica e tradicional utilizadas, está muito focado em resoluções de questões
e esse fato acaba por dificultar o aprendizado, tornando difícil de associar os conceitos
científicos à realidade que os mesmos vivenciam. Nos dias atuais, o ensino de física é
visto como algo muito abstrato e longe da nossa realidade, portanto a prática
experimental tem um papel de desmitificação do ensino, mostrando que pode ser
prazeroso, dinâmico e capaz de desenvolver maior interesse, além de despertar
habilidades que não eram vistas em aulas teóricas. O presente trabalho consiste em
desenvolver um kit didático para auxiliar o professor na experimentação dentro da sala de
aula, utilizando materiais de baixo custo.
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