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Resumo: O objetivo desta dissertação é desenvolver uma sequência didática em uma perspectiva
inclusiva voltada para alunos surdos a fim de ser explorada por professores de Física, fluentes ou não
em Libras. Diante da escassez de publicações voltadas para o aluno surdo, foi elaborado um material
educacional para investigar os conceitos fundamentais do tema Eletricidade focado para turmas
regulares do terceiro ano do Ensino Médio. Considerando que os intérpretes são uma peça
fundamental na tradução adequada do português para a Libras, as atividades iniciais da sequência de
ensino presentes nesta proposta privilegiam a participação deles na precisão da tradução dos sinais
empregados dos termos técnicos associados ao estudo dos fenômenos elétricos, uma vez que
conceitos mais abstratos são construídos a partir daqueles mais essenciais. Das várias abordagens de
ensino disponíveis, a dinâmica dos três momentos pedagógicos, desenvolvida originalmente por
Delizoicov e Angotti, mostrou-se apropriada como referencial teórico a ser adotado para nortear as
atividades que compõem o produto educacional. Através dos recursos interativos do hipervídeo
presentes no material elaborado, é possível acessar todas as atividades diretamente nos navegadores
de internet, sejam nos computadores, sejam em smartphones ou tablets, sem a necessidade de
instalação de softwares adicionais. O produto educacional, fruto dos estudos realizados durante esta
dissertação de mestrado profissional, prevê a aplicação das atividades que compõem a sequência de
ensino e aprendizagem em cinco encontros e incentiva o uso consciente de energia elétrica
residencial.
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