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RESUMO:
Há certo consenso entre professores, alunos e pesquisadores acerca da relevância das atividades experimentais no
ensino das Ciências Naturais, particularmente no ensino da Física. Esse projeto visa o desenvolvimento de um
conjunto de atividades experimentais para o ensino da Física na Educação Básica, em que se utiliza um sistema de
aquisição automática de dados, de baixo custo, baseado no hardware Arduino. Os sistemas de aquisição automático
de dados apresentam vantagens sobre os sistemas convencionais, como, por exemplo, o fato de permitir a realização
e a repetição das medidas em um experimento com rapidez, possibilitando que haja mais tempo para a análise dos
dados e discussão dos resultados encontrados, bem como a liberação das mãos e da mente das tarefas repetitivas e
enfadonhas. Cada atividade será acompanhada de um caderno de atividades com orientações e sugestões de
implementação das mesmas na sala de aula, de modo a auxiliar o professor em sua prática. O objetivo geral do
projeto aqui proposto surge a partir de três premissas básicas, abordadas em maiores detalhes na próxima seção.
Partimos do pressuposto de que: i) a realização de experimentos cumpre um importante papel nas atividades
relacionadas ao ensino da Física; ii) os sistemas de aquisição automática de dados em experimentos didáticos
fornecem diversas vantagens sobre os sistemas convencionais; iii) a maior parte das escolas brasileiras não dispõem
de recursos para investir em sistemas de aquisição automática de dados comercialmente encontrados no mercado.
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