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Resumo: Durante o período de estudos foi desenvolvido um material instrucional para a utilização do 
ambiente de modelagem computacional VENSIM de acordo com a proposta inicial, seguindo o 
cronograma programado o material foi testado e apresentou resultados satisfatórios. Desta forma foi 
possível conseguir os resultados esperados sem grandes transtornos e dentro do tempo hábil. 
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INTRODUÇÃO 
 

O objetivo geral do projeto é 
promover a difusão, discussão e elaboração 
de diretrizes para a integração da modelagem 
nos processos de ensino e aprendizagem. A 
preparação de um material instrucional 
(apostila e exercícios) para a utilização da 
modelagem computacional quantitativa no 
ensino de tópicos de física. 

Este objetivo foi alcançado de forma 
satisfatória, apesar de algumas dificuldades 
encontradas durante o projeto. Foram obtidos 
conteúdos e atividades interessantes e que 
puderam ser agregadas ao projeto final e que 
ajudaram assim na construção do material 
instrucional ao ambiente VENSIM. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O resultado do projeto foi um material 
instrucional, um apostila de linguagem simples 
e exercícios introdutórios onde o aluno pode 
ser familiarizado com o ambiente VENSIM e 
as suas funções básicas, proporcionando uma 
aprendizagem rápida e fácil de um software 
que proporciona um leque de opções no 
estudo de física, facilitando a aprendizado 
dessa disciplina. 
Antes de da inicio a confecção do material foi 
feito um estudo e pesquisa sobre o Ambiente 
de Modelagem Computacional VENSIM e 
suas funções, tradução do manual do usuário, 
domínio e utilização das funções observadas. 
Também foi feito um estudo de viabilidade e 
utilização de funções e exercícios no ambiente 
VENSIM de forma didática e a preparação dos 
mesmos para a utilização de forma prática e 
compreensível. 
Durante a preparação deste material algumas 
fontes diferentes de estudo foram utilizadas, 
resultando assim em um material bem 
abrangente e didático, pois na sua confecção 

foi visado facilitar ao máximo a aprendizagem, 
utilizando muitas figuras instrucionais e um 
texto claro e preciso. 
Estes resultados puderam ser observados na 
fase de testes da apostila, que apresentou um 
resultado satisfatório de aprendizagem dos 
alunos. 
A fase de testes com alunos foi uma parte 
muito importante para a simplificação da 
apostila, Nesta fase foi possível observar onde 
estavam as dificuldades reais dos alunos, 
podendo desta maneira simplificar ao máximo 
o texto fazendo com que o material tivesse um 
entendimento mais fácil por parte dos alunos. 
  
CONCLUSÃO 
 
A preparação do material se deu de forma 
correta, sendo assim os resultados estavam 
dentro de uma faixa esperada. Estes 
resultados puderam ser observados na fase 
de testes da apostila, que apresentou um 
resultado satisfatório de aprendizagem dos 
alunos. Estes resultados por parte dos alunos 
estão em parte ligados ao material que foi feito 
de forma a ter um entendimento rápido e fácil. 
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