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Material Suplementar para "Alfabetização Científica e a Contextualização do 

conhecimento: um estudo da Física aplicada ao trânsito” 

Anexo 3 – Questionário Perfil de Ensino de Física - PEF 

 

Sobre as aulas de Física que você teve durante o Ensino Médio, assinale cada afirmativa com um X na opção que representar a sua 

opinião. Marque a opção “CP” quando Concordar plenamente; “C” quando Concordar; “N” quando Não concordar, nem discordar; 

“D” quando Discordar; e “DP” quando Discordar plenamente. 

CP C N D DP 
  

     
1 Após as avaliações existiam momentos para refletir sobre os erros e compreender quais eram 

as suas dificuldades. 

       
2 

Sentia-se motivado a aprender física. 

     
3 Era grande o número de fórmulas que se necessitava memorizar sem fazer uma análise do seu 

significado 

     
4 Após a conclusão do Ensino Médio você conseguia compreender os fenômenos físicos 

presentes no seu cotidiano de forma mais completa. 

     
5 Na maioria das vezes, o professor iniciava um novo assunto questionando o que os alunos já 

sabiam sobre o tema. 

     
6 

Não existiam momentos para debates entre professor e alunos e entre os próprios alunos. 

     
7 Após ter aula sobre um novo conceito físico, geralmente você conseguia observar tais 

fenômenos em situações do seu cotidiano. 

     
8 Ao ensinar um novo conteúdo, o professor apresentava o contexto histórico de onde derivou 

aquele conhecimento. 

     
9 Geralmente as questões de provas e exercícios eram consideradas apenas como certas ou 

erradas, ignorando ou desconsiderando o desenvolvimento da resolução da mesma. 

     
10 Nas aulas de Física havia a realização de atividades experimentais, nas quais os alunos 

manuseavam os experimentos. 

     
11 

Era comum o professor relacionar os assuntos de Física com outras disciplinas escolares. 

     
12 

A forma com que os assuntos de física eram abordados tornava a aula desmotivadora. 

     
13 Nas aulas de Física existiam momentos de debate entre professor e alunos, e entre os próprios 

alunos. 

     
14 

Uma parte da avaliação era composta pela Auto avaliação. 

     
15 

Normalmente os conceitos físicos estudados eram esquecidos logo depois da prova. 

     
16 O professor estimulava os alunos a buscarem ampliar seus conhecimentos através de 

pesquisas, vídeos, reportagens e simulações. 

     

17 Geralmente o professor apresentava algum material introdutório (textos científicos, 

reportagens, vídeos, filmes, simulações) antes de iniciar o estudo de um novo conceito, a fim 

de familiarizar os alunos com o tema. 

     
18 

Os conteúdos de física tinham pouca relação com situações do cotidiano.  

     
19 Durante a aula o professor permitia que os alunos falassem sobre o assunto que estava sendo 

abordado. 

     
20 Ao ensinar um assunto novo, geralmente o professor abordava aspectos mais gerais do tema 

para posteriormente detalhar o conceito estudado. 

 


