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INTRODUÇÃO

O  Projeto  em  tela  busca  subsidiar  o  processo  de  ensino-aprendizagem  por  meio  de
estratégias  institucionais  que  viabilizem a  aprendizagem dos(as)  discentes.  Com esse  objetivo,
contará com 05 monitoras(es) para ajudarem na organização de uma Gincana da disciplina Física
entre 05 turmas do ensino médio do IFBA – Eunápolis que não possuem e precisam de monitoria de
aprendizagem. Ela se inicia no dia 03/10 e corresponderá a um dos instrumentos de avaliação da
aprendizagem do 3º Trimestre para as(os) envolvidas(os). Através de desafios envolvendo ações
lúdicas, jogos, avaliações escritas e de montagens experimentais, desafios que buscam beneficiar a
comunidade, as turmas competirão entre si. Cada desafio valerá 100 pontos. Haverá 04 equipes por
turma: 1) Fogão Solar; 2) Corrida de Barquinhos; 3) Corrida de Elétrica e; 4) Foguete. Cada Equipe
terá um(a) líder e um(a) monitor(a) voluntário(a), que atuarão como facilitadoras(es) das ações. A
turma vencedora será aquela com o maior número de pontos acumulados ao final da competição,
após se somar todos pontos conquistados em cada desafio.

JUSTIFICATIVA

Apesar de o campus ter oferecido a vaga para monitor(a) para a disciplina em todos os 
editais com essa finalidade no ano, não houve inscritas(os).

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Promover o ensino da Física na perspectiva da gameficação de processos de ensino-
aprendizagem

Objetivos Específicos: Integrar a disciplina às ações da monitoria voluntária; Facilitar a 
aprendizagem dos conceitos abordados; Promover a prática científica e; Difundir a cultura de 
participação nas olimpíadas do conhecimento.

CRONOGRAMA

Atividade Data Horário
Reunião de Planejamento 05/10/22 13:30:00

Desafio 1 11/10/22 13:30:00
Desafio 2 18/10/22 13:30:00
Desafio 3 25/10/22 13:30:00
Desafio 4 01/11/22 13:30:00
Desafio 5 15/11/22 13:30:00

Culminância 20/11/22 13:30:00
Finalização do Projeto 05/12/22 -



FORMAS DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL DO PROJETO

Sobre a avaliação do projeto, será observada a motivação, o engajamento e a performance 
das(os) discentes envolvidas(os) ao longo de cada um dos 05 desafios escolhidos dentre os abaixo 
listados:

DESAFIO 1) Quiz – Jogo de Perguntas e Respostas no Auditório

Teremos um jogo de perguntas e respostas ao vivo, no auditório da escola. Cada turma vai 
nomear 4 representantes que comporão a banca dos “Universitários” que poderão ser consultados 
por um número determinado de vezes. Haverá perguntas de múltipla escolha, de verdadeiro ou falso
e dinâmicas que terão um tempo determinado para resposta/execução. Cada acerto valerá uma certa 
pontuação. A turma que, ao final da atividade, somar a pontuação mais alta ficará em 1º lugar e 
assim sucessivamente. 

DESAFIO 2) Foguetando – Lançamento de Foguetes da MOBFOG

As Equipes do Foguete de cada turma lançarão foguetes de acordo com as regras da Mostra 
Brasileira de Lançamentos de Foguetes 2022 (MOBFOG 2022). Os lançamentos acontecerão em 02
dias distintos. Considerando-se APENAS o maior alcance horizontal de cada equipe, a classificação
será definida. A turma que for representada pela equipe que obtiver o maior alcance é a vencedora, e
assim por diante.

DESAFIO 3) Forno Solar – Em busca do café perfeito

Cada turma construirá 01 Forno Solar com recipiente capaz de aquecer 200ml de água. Às 
07:00, os fornos serão posicionados próximos uns dos outros, em local estratégico do campus, e o 
professor abastecerá cada um deles com 200ml de água a uma mesma temperatura (ambiente). Às 
12:20, com o auxílio de um termômetro, as temperaturas serão medidas. A turma vencedora será 
aquela cuja amostra de água atingir a maior temperatura medida.

DESAFIO 4) Corrida Maluca - Corrida de Barquinhos Poc Poc

Link do tutorial de construção dos Barquinhos: https://www.youtube.com/watch?
v=QHcXqpYGJ8M&t=45s&ab_channel=ManualdoMundo
 

Cada turma construirá 01 Barquinho Poc Poc de acordo com o manual acima. Os 05 Barcos 
apostarão corrida num recipiente com uma quantidade suficiente de água. A ordem de chegada 
definirá a classificação das turmas nesse desafio.

• Regra 1: Os barcos não poderão ultrapassar o comprimento de 40 cm e a largura é livre.
• Regra 2: O número de velas, latas e canudos utilizados é livre.
• Regra 3: A largada será avisada com antecipação de 60 segundos, para as equipes se 

organizarem.
• Regra 4: Na semana anterior, durante a aula de física, a equipe responsável precisará 

demonstrar o funcionamento da montagem para garantir a pontuação.

DESAFIO 5) Corrida Elétrica - Corrida de Carrinhos Elétricos

Cada turma construirá 01 Carro Elétrico, feito de sucata, materiais de baixo custo e motores 
reaproveitados. Os 05 Carros apostarão uma corrida no ginásio, em linha reta. A linha de partida e a 

https://www.youtube.com/watch?v=QHcXqpYGJ8M&t=45s&ab_channel=ManualdoMundo
https://www.youtube.com/watch?v=QHcXqpYGJ8M&t=45s&ab_channel=ManualdoMundo


linha de chegada serão separadas por uma distância entre 2 e 5 metros. A ordem de chegada definirá
a classificação das turmas nesse desafio.

• Regra 1: Os carros não poderão ultrapassar o comprimento de 60 cm e a largura é livre.
• Regra 2: O número de motores, rodas e demais estruturas é livre
• Regra 3: É proibido utilizar motores ou partes de outros veículos de brinquedo. 
• Regra 4: Cada carro deve ter um botão Liga/Desliga, feito com interruptor ou similar.
• Regra 5: A largada será realizada em contagem regressiva de 3 segundos, para as equipes se 

organizarem.
• Regra 6: Na semana anterior, durante a aula de física, a equipe responsável precisará 

demonstrar o funcionamento da montagem para garantir a pontuação.

DESAFIO 6) RecuperAÇÃO: Correndo atrás – Desempenho das turmas na recuperação de 
conteúdos de matemática básica

Haverá 02 Avaliações de matemática básica com um formato idêntico (5 questões, uma por 
conteúdo): a 1ª Avaliação será de sondagem em julho e a 2ª Avaliação será a decisiva, em setembro. 
As turmas possuirão 04 monitores voluntárias(os) que ajudarão as(os) demais com maior 
dificuldade e serão avaliadas(os) pelo professor, levando-se em conta o planejamento e a execução 
das ações de recuperação das(os) colegas. A turma vencedora aqui será aquela com melhor 
desempenho nos encontros voltados para se recuperar conteúdos de matemática básica importantes 
para a disciplina: 1) Equações do 1º Grau; 2) Notação Científica; 3) Potenciação e Radiciação; 4) 
Relações trigonométricas em triângulos retângulos e 5) Conta de divisão envolvendo decimais. 
Cada discente será convocada(o) SOMENTE para os encontros que abordarão os conteúdos não 
compreendidos, verificados nas questões não solucionadas da 1ª Avaliação. Caso todas as 05 
questões sejam resolvidas corretamente, essa pessoa não precisará frequentar os encontros.

a) Maior porcentagem de frequência nos encontros entre as(os) discentes convocadas(os) para cada 
um dos 5 temas acima;
b) Turma com melhor participação/interação/assiduidade nos 5 encontros;
c) Turma com maior média aritmética na 2ª Avaliação de Matemática Básica;
d) Turma com a maior porcentagem de conteúdos recuperados entre a 1ª e a 2ª Avaliação; e
e) Turma com as(os) melhores monitoras(es) voluntárias(os) – maior média aritmética das notas 
das(os) 04 monitoras(es).

A turma que conquistar mais critérios, será a vencedora do desafio.

DESAFIO 7) Volta Olímpica – Desempenho das turmas na OBFEP 2022

A escola encontra-se inscrita na Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas:

Esse desafio busca promover a participação das(os) discentes nessa olimpíada. Os critérios serão:

a) Porcentagem de alunas(os) da turma que realizarem a prova da 1ª Fase da OBFEP 2022 (30/08);
b) Porcentagem de presenças nas monitorias voltadas para a OBFEP (mês de agosto) dividida pelo 
número de discentes da turma;
c) Turma com melhor participação/interação/assiduidade nas monitorias;
d) Quantidade de discentes aprovadas(os) para a 2ª Fase da OBFEP 2022 (Resultado: 21/09); e
e) Turma da(o) participante que atingir a maior nota na prova da 1ª Fase da OBFEP.

Novamente a turma que conquistar mais critérios, vencerá o desafio.



DESAFIO 8) A-prova-ação – Desempenho das turmas nas 02 provas escritas do 3º Trimestre

Como atividade mais formal da gincana, teremos o ranqueamento das turmas que obtiverem 
melhores resultados nas 02 Provas escritas do 3º trimestre, com questões abertas baseadas nas listas 
e conteúdos abordados na disciplina. Aqui, a turma vencedora será aquela que possuir a maior 
média geral (média aritmética das notas individuais).

OBS: Qualquer tipo de tentativa de pesca zera a nota das pessoas envolvidas (na avaliação), além de
levar a turma a última colocação nesse desafio.

DESAFIO 9) Teste Físico – Haja coração! (Outubro)

As turmas se enfrentarão em esportes e desafios físicos coletivos que serão programados e 
avisados com antecedência, como cobranças de pênaltis,
arremessos de basquete, corridas, etc. A turma com melhor desempenho vencerá esse desafio.

DESAFIO 10) Experimental Mente – Na prática!

Haverá uma aula (no horário regular da disciplina física) no laboratório em que será 
realizada uma atividade experimental que gerará um relatório. As 04 equipes de cada turma serão 
avaliadas 1) qualitativamente no dia da experiência pela participação/assiduidade e; 2) pela entrega 
do relatório em grupo, num prazo de 15 dias após a prática. A turma que tiver o melhor desempenho
vence esse desafio.

OBS: Em caso de atraso na entrega do relatório, haverá um desconto de 30% da nota.

A avaliação na disciplina será dividida em 02 notas, uma coletiva da turma e outra de cada 
equipe. Cada uma delas vale até 5.0 pontos, totalizando até 10.0 pontos para cada participante.

2.1. Turma (5.0 pontos): Pontuação da turma ao final da Gincana.

• Turma campeã: 5.0 pontos para todos os participantes da turma
• Turma vice-campeã: 4.5 pontos para todos os participantes da turma
• Turma 3ª colocada: 4.0 pontos para todos os participantes da turma
• Turma 4ª colocada: 3.5 pontos para todos os participantes da turma
• Turma 5ª colocada: 3.0 pontos para todos os participantes da turma

2.2. Equipe (5.0 pontos): Pontuação da equipe após o desafio disputado

• Turma campeã: 5.0 pontos para os membros da equipe
• Turma vice-campeã: 4.5 pontos para os membros da equipe
• Turma 3ª colocada: 4.0 pontos para os membros da equipe
• Turma 4ª colocada: 3.5 pontos para os membros da equipe
• Turma 5ª colocada: 3.0 pontos para os membros da equipe

OBS1: Para participar da Gincana, é necessário colaborar com a turma quanto ao cumprimento dos 
desafios.

OBS2: O cálculo da nota de cada participante será a soma da nota sua Avaliação da Turma e da 
Avaliação da sua Equipe.


