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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE LDD DE FÍSICA 

PARÂMTERO 1 – Critérios de avaliação dos aspectos didáticos 

 
 

  

Em relação à obra avaliada, pode-se observar:

O
b

se
rv

ad
o

N
ão

 o
b

se
rv

ad
o

1) O claro atendimento a alguma concepção metodológica escolhida pelo autor

ao longo da obra (tecnicista, construcionista, sociointeracionista etc)?

2) Esclarecimentos claros e orientações precisas contidas no manual do

professor?

3) A proposição de atividades diversas (exercícios, práticas experimentais,

simulações, pesquisas etc.) norteadas pela concepção escolhida?

4) No manual do professor, está sugerida uma bibliografia de auxílio ao

docente?

5) Uma preocupação em não apenas transmitir o conteúdo, mas em instigar o

educando a desenvolver a capacidade de pensar, formular hipóteses e concluir

através do próprio raciocínio?

6) A presença de objetos educacionais lúdicos consistentes com a proposta

pedagógica da obra e adequadamente articulados a ela, que explorem as

potencialidades do suporte digital, tais como vídeos, imagens, áudios, textos,

gráficos, tabelas, tutoriais, aplicações mapas, jogos educativos, animações,

infográficos,  páginas da web  e outros elementos?

7) A existência de atividades propostas que exploram as concepções prévias

dos estudantes como oportunidades para desenvolver a aprendizagem?

8) A abordagem de temas atuais e relevantes para a Física, dentro de uma

concepção de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS)?

9) A existência de situações-problema que oportunizem o desenvolvimento

social e colaborativo do conhecimento, tais como problemáticas de ordem

ambiental, tecnológica, ética, histórico-social etc?

10) O encorajamento à autonomia e ao desenvolvimento da criatividade, graças

a recursos que são autoexplicativos, ou que solicitam pesquisas por parte do

usuário?
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Em relação à obra avaliada, pode-se observar:
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11) A possibilidade de feedback ao usuário em relação às atividades

pedagógicas propostas, tais como exercícios avaliativos, questões exploratórias 

de concepções prévias etc?

12) A promoção do desenvolvimento do raciocínio, a partir da adequada

disposição dos conteúdos, atividades etc., referenciando-se à proposta

pedagógica do livro, além de zelar pelo gradativo aumento do nível das

atividades propostas?

13) A adequação dos textos e da linguagem (inclusive a técnica) ao nível do

educando?

14) A possibilidade de reorganizar os conteúdos, de forma criativa e

interdisciplinar, com base em eixos temáticos, ou na priorização de

competências/habilidades ou por meio de contextos semelhantes?

15) A presença predominante de textos e bibliografias atuais e contextualizadas, 

favorecendo a organização da sequência do processo de ensino e primando

pela aprendizagem significativa dos usuários?

16) A integração harmoniosa de elementos tais como textos, imagens, gráficos,

mapas, sons, vídeos, animações, simulações, infográficos, etc.?

17) O incentivo à interação social dos educandos (entre pares e com o

professor), utilizando-se para tal o suporte digital como espaço onde se

promovem debates, sempre no sentido da construção colaborativa do

conhecimento, tais como em salas de chats  ou comunidades em redes sociais?

18) O levantamento de discussões sobre as relações entre Ciência, Tecnologia,

Sociedade e Ambiente, promovendo a formação de um cidadão capaz de

apreciar e se posicionar criticamente diante das contribuições e impactos da

Ciência e da Tecnologia sobre a vida social e individual?

19) A inserção adequada e funcional de auxílios externos (web) , devidamente

escolhidos e pertinentes ao processo educativo?

20) Situações-problema que exijam dos educandos o uso das potencialidades

do suporte, tais como a mobilidade conectada, a elaboração de

imagens/vídeos, o uso de aplicativos específicos e do GPS, a leitura e

elaboração de códigos QR, dentre outras?
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Em relação à obra avaliada, pode-se observar:
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21) Objetos educacionais que envolvam o educando na busca da compreensão

do modelo científico estudado, a partir dos conceitos de interatividade, em

simulações e animações?

22) A existência de um processo operacionalizado e contínuo de avaliação,

levando em conta as necessidades e características individuais dos usuários,

bem como as competências e habilidades exigidas no processo de

aprendizagem?

23) Que favorece o processo de ensino e aprendizagem de conceitos e

fenômenos a partir de as analogias e/ou metáforas, garantindo, no entanto, a

explicitação de suas semelhanças com o modelo científico real, bem como as

limitações e diferenças?

24) O zelo ao se apresentar fórmulas matemáticas e demais símbolos técnicos,

buscando, sempre que possível, demonstrar de onde essas relações surgiram,

bem como a importância do rigor da linguagem ali usada?

25) A apresentação do conteúdo dá-se de forma contextualizada e

interdisciplinar, trazendo situações-problemas reais (ou próximas) e evitando o

mero processo de memorização, o que envolve, assim, o educando numa

dimensão maior do processo educativo?
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PARÂMETRO II – Critérios de avaliação dos recursos digitais 

 

 

  

Em relação aos aspectos digitais da obra avaliada, é possível observar:
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1) A existência de instruções prévias que orientem o uso dos objetos

educacionais digitais contidos na obra, bem como um índice remissivo a esses?

2) A presença de ícones/botões de ajuda/informação ao longo do texto,

favorecendo a autonomia do educando?

3) Auxílios e dicas para o uso dos objetos educacionais digitais existentes, tais

como vídeos, simulações, animações, infográficos, mapas, hiperlinks etc.?

4) O zelo na escolha adequada de uma linguagem cientificamente precisa e

adequada ao público-alvo?

5) Uma preocupação na escolha de um leiaute bem definido e amigável ao

usuário, que possa sofrer adaptações em atendimento às necessidades do

educando?

6) A presença de algum texto ou objeto educacional na introdução dos tópicos

abordados, cuja temática seja contextualizada, fornecendo uma motivação para

o estudo do conteúdo e uma explicação ao leiaute escolhido?

7) Clareza nos procedimentos de interação com os objetos educacionais, sendo

intuitivo ao usuário, mesmo esse não sendo um usuário comum de

equipamentos digitais, ou apresentando algum auxílio para a correta execução

do objeto?
8) O incentivo à livre navegação ao longo do conteúdo, por meio de hiperlinks 

ou links externos, em caracterização a um texto não linear, tornando-o particular

a cada usuário?

9) A possibilidade de adequação do conteúdo/ordenamento para o público alvo,

por parte do professor? 
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Em relação aos aspectos digitais da obra avaliada, é possível observar:
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10) A apresentação do conteúdo incrementada por objetos hipertextuais, 

vinculados ao conteúdo, tais como bolhas (caixas) de informação, infográficos,

figuras interativas etc?

11) Que o esquema de cores e de fonte escolhida favorecem o uso, minimizando 

o cansaço visual, e auxiliam a identificação de objetos educacionais, tais como

links,  animações e simulações?

12) A presença de conteúdos e tópicos adequadamente indexados, que

permitam o fácil acesso ou retorno a partir de partes distintas da publicação ou

das referências externas?

13) Que é dotado de uma ferramenta de busca avançada, permitindo o leitor a

executar uma procura por termos contidos na obra, além de oferecer a

possibilidade de pesquisa externa (web ) dos tópicos?

14) A escolha e o uso de recursos digitais que motivem o público-alvo, tais como

introduções aos conteúdos em formato hipermidiático, jogos educativos,

questionários interativos etc?

15) Instruções prévias e referenciadas no manual do professor sobre a utilização

do livro digital?

16) A integração harmoniosa de elementos tais como texto, imagem, gráficos,

mapas, sons, vídeos, animações, simulações, infográficos etc.?

17) A existência de recursos digitais, por meio dos quais debates entre os

estudantes ocorram, tais como salas de chats ou comunidades em redes

sociais?
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Em relação aos aspectos digitais da obra avaliada, é possível observar:
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18) A possibilidade de atualização e modificação de trechos do texto, por parte

dos agentes educacionais envolvidos no processo (autor-professor-aluno-

conteúdo), no sentido de favorecer a atualização dos saberes, bem como a

constante vigilância de sua aplicação em situações cotidianas?

19) A inserção adequada e funcional de auxílios externos (web), devidamente

escolhidos, atuais e funcionais?

20) Situações-problema que exijam dos educandos o uso das potencialidades

do suporte, tais como mobilidade, elaboração de vídeo/imagem, uso de

aplicativos específicos, do GPS, leitura e elaboração de códigos QR, dentre

outros?21) Objetos educacionais que envolvam o educando na busca da compreensão

do modelo estudado, a partir dos conceitos de interatividade, em simulações e

animações?

22) Mecanismos de inteligência digital, que favoreçam e individualizem o

sistema de avaliação, o caminho percorrido pelo usuário, bem como suas

habilidades?

23) Que ela promove analogias e metáforas a partir das potencialidades do

suporte digital, garantindo a interatividade e do educando com o objeto

educacional e favorecendo o processo de aprendizagem?

24) O zelo ao se apresentar fórmulas matemáticas e demais símbolos técnicos,

não permitindo que problemas de incompatibilidade venham a afetar a correta

apresentação dessas?

25) A apresentação de objetos educacionais hipertextuais dá-se de forma

contextualizada e interdisciplinar, dialogando os conteúdos já tratados (ou a

serem), envolvendo o educando numa dimensão maior do processo educativo?




