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Colégio Estadual Canadá

 Localizado em Nova Friburgo-Rio de Janeiro;

 Colégio da rede pública estadual;

 Atuação marcante na Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia;

 Trabalho com projetos, entre outros: Mostra de Projetos

de Física e Astronomia.



I Olimpíada de 
Física de Partículas

 A primeira ocorreu em 

2015;

 Participação de apenas 12 

alunos;

 Entrega das medalhas.



Masterclasses 

UFRJ

Foi realizado em 2016

Palestra

Simulação



Masterclasses UERJ

 2018

 Palestra

 Simulação



II 

Olimpíada 

de física 

de 

partículas



Curso 

Preparatório

 O curso foi dado pela aluna

que ganhou a primeira

olimpíada, que atualmente

cursa Odontologia em

universidade pública do Rio de 

Janeiro.



Objetivos

 Motivar o aluno ao aprendizado de Física e a 

discussão de temas da atualidade relacionados à 

Física de Partículas.



metodologia

O colégio no qual foi desenvolvido o projeto oferece os
turnos matutino, vespertino e noturno, os Ensinos
Fundamental e Médio, e Educação de Jovens e Adultos, para
aproximadamente 700 alunos. A escola tem alguns recursos,
como laboratório de Ciências e laboratório de Informática,
ainda que sucateados; e espaços físicos, como auditório e
quadra de esportes.

Eventos anuais relacionados à disciplina de Física, como, por
exemplo, Mostra de Astronomia, Mostra de Física de
Partículas, Mostra de Projetos de Física, Prêmio Jovens
Talentos da Ciência, entre outros, são desenvolvidos no
colégio.

Do projeto da Olimpíada, participaram 82 alunos de ambos
os sexos das turmas de 1o e 2o anos do Ensino Médio, com
idades entre 15 e 17 anos. A prova da Olimpíada era composta
de 20 questões fechadas, com uma parte discursiva, na qual o
aluno deveria dissertar sobre o tema modelo padrão.

Pesquisa realizada Quantitativa e Qualitativa.



Metodologia  Em relação às questões inseridas na prova, algumas já tinham seus 
conteúdos trabalhados no Ensino Médio, na disciplina de Química, 
como as questões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15 e 16. 

 Já as questões específicas, que abordavam o modelo padrão, foram 
as de números 8, 9, 10, 18, 19 e 20.

 As que abordavam o acelerador de partículas foram a 11 e a 12.



Resultados e

Discussões



Resultados (algumas questões)



Resultados

e 

Discussões

Mais da metade das questões teve mais de 50% de acertos.

As duas questões relacionadas aos aceleradores de partículas
tiveram número de acertos abaixo de 45%.

Também foi pesquisado, em relação ao gênero, o número de
alunos que tiveram acertos acima de 50%. Neste caso, 51,7% dos
alunos do sexo masculino ficaram com média acima e 48,3% do
sexo feminino.

Uma análise mostra que em todas as questões o 2o ano teve
maiores índices de acertos, o que nos faz refletir que a entrada no
Ensino Médio traz dificuldades para o aluno, que normalmente
apresenta deficiência de aprendizagem no Ensino Fundamental,
mas é importante salientar que essa situação vem vai sendo
contornada ao longo dos anos. Entre as questões da prova, esta
série teve acerto abaixo de 50% apenas em oito das vinte questões,
e o 1o ano em dezoito.



Discussões

e 

Discussões

A professora responsável pelo desenvolvimento do trabalho ressalta alguns
pontos negativos importantes, como falta de material para estudo do Modelo
Padrão no Ensino Médio, embora alguns livros do PNLD tratem o assunto, mas
não todos; e o fato de o material disponível sobre aceleradores de partículas ser,
em sua maioria, na língua inglesa. Ela também destaca como análises positivas o
fato de os alunos da escola do 3o ano serem envolvidos em outro projeto, anual,
relacionado à Física de Partículas (feira de ciências), que tratam do tema, e de os
alunos se mostrarem interessados e motivados, apesar de os acertos não serem
muitos.

Como algumas dessas questões são tratadas também pela Química no Ensino
Médio, acreditamos que a possibilidade de interdisciplinaridade entre as
disciplinas seria primordial, porém isso não é observado no ambiente escolar,
onde a maioria dos professores não tem interesse em trabalhar duas disciplinas
de forma interdisciplinar. Outro ponto que chama a atenção é a falta de
professor de Química na escola, deixando os alunos sem aula durante um tempo
considerável.

Química e Física também são disciplinas do Ensino Fundamental, trabalhadas
normalmente no 9o ano pelo professor de Ciências. As questões cujo
conhecimento também são trabalhados no Ensino Fundamental são a 1 e a 2, as
quais tiveram bom índice de acertos, 49% e 71%, respectivamente.



Considerações 

Finais

É importante considerar que as escolas públicas
brasileiras não oferecem recursos para o desenvolvimento
de projetos que sejam relevantes para o ensino de Física e
que uma parceria com a universidade poderia colaborar
para o aperfeiçoamento do projeto com o oferecimento de
cursos, oficinas e palestras com pesquisadores, entre
outros.

De maneira geral, acreditamos que o principal objetivo
que tínhamos, que era motivar os alunos para o
aprendizado de ciências e também seu engajamento futuro
em cursos da área científica, foi plenamente efetuado,
sugerindo que a introdução da Física Moderna e
Contemporânea possa influenciar positivamente a
motivação dos alunos para a disciplina.
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