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I – EMENTA 

Análise dos conceitos e ferramentas da tecnologia da informação e 

comunicação no contexto do ensino de física. Aspectos gerais da tecnologia da 

informação e comunicação. A função educacional dos produtos da tecnologia da 

informação e comunicação. Uso de softwares como produtos didáticos pedagógicos da 

tecnologia da informação e comunicação no contexto do ensino de física. Ambientes 

virtuais de aprendizagem (AVA). Recursos áudio visuais e da web no contexto 

educacional. 

II – OBJETIVO 

Compreender a relação histórica do processo de construção do 

conhecimento e a tecnologia; Apresentar as ferramentas e conceitos na área de 

Tecnologia Educacional; apresentar ambientes de aprendizagem convencionais e 

distribuídas; apresentar os princípios e prática da tecnologia moderna de gerenciamento 

de informação e conhecimento, no contexto da educação em Física; apresentar o uso de 

softwares educativos obtidos a partir de programação. Compreender e usar corretamente 

os recursos áudio visuais e da web no contexto educacional. 

III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: A TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 

Conceitos básicos de tecnologias da informática; As tecnologias da informática 

aplicadas à educação; Contexto histórico da aprendizagem do homem; Implicações 

do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) no processo de 

ensino e aprendizagem em física; Desempenho e formação docente no universo 

digital; A informação na nova era. 

UNIDADE II: PRODUÇÃO DIDATICO-PEDAGOGICA DIGITAL NO ENSINO 

DE FÍSICA 

 Ferramentas visuais do Power Point para o ensino de física; Ferramentas visuais do 

Word para o ensino de física; Ferramentas do flash para o ensino de física. 

UNIDADE III: SOFTWARES EDUCATIVOS 



Ferramentas do Matlab aplicadas ao ensino de física; Ferramentas do Winplot aplicadas 

ao ensino de física; Ferramentas do Geogebra aplicadas ao ensino de física; Ferramentas 

do Maple aplicadas ao ensino de física; Outros softwares aplicadas ao ensino de física. 

UNIDADE IV: AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM (AVA) 

Conceitos e principais ferramentas; Sites de ensino de física; Portais de periódicos. 

Ambiente Moodle: Conceitos, Instalação, Ferramentas, Iniciando cursos e gerenciando. 
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