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1-Resumo. 

Visando a deficiência da educação em nosso país, podemos identificar a qualificação 

preparatória do ensino, priorizando o fundamental nas escolas, privadas e publicas e 

abrangendo um publico no geral de crianças e adolescentes. O problema relacionado está no 

ensino com devida educação. 

Um livro que ensine física com o seus princípios históricos, com a sua filosofia, originalidade 

de estudos iniciais, teoricamente didáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-Introdução.  

Ensinando física de uma forma possivelmente diferente, que leve de certa maneira 

especifica o entendimento desses publico alvo. O primeiro contado com a física, de uma 

forma descontraída, com teorias básicas, figuras e imagens ilustrativas, para que o menor 

tenha seu primeiro contanto com a matéria, sendo uma das matérias com maiores índices 

de dificuldade no ensino médio, por terem seu primeiro contado tardio. Ensinando física 

para as crianças a partir de 10 anos, é possível e comprovável. Diminuindo assim essa 

carência e deficiência da devida matéria. 

Estamos em uma época de maior produção na historia da humanidade, estamos produzindo 

conforme a nossa evolução, nossas crianças pedem por mais, mais qualidade na educação, 

mais tecnologia, mais avanço em suas brincadeiras, que passaram de um simples brincar 

para o mais belo criar, a criação está correndo contra o tempo, e tendo esta visão sobre a 

educação infantil, precisamos correr lado a lado com eles , ensinando , ensinando a criar, 

ensinando física. 

 

 

 

 

3-Objetivos. 

Escrever e Publicar um livro, ensinando física, para crianças a partir de 10 anos. 

3.1 Objetivos Gerais  

Escrever sobre física com base na filosofia, a história da física, juntamente com teorias e 

atividades básicas. 

3.2Objetivos Específicos 

Publicar o livro e conseguir um progresso na melhora da educação infantil. 

 



4-Metodologia.   

O projeto vai seguir a metodologia pratica, está sendo aplicada a matéria de física, filosofia 

da física, para uma criança chamada Maria Eduarda Lisboa Soares de 10 anos, brasileira, 

ensino fundamental, exatamente 5°série, nível avançado em inglês. 

Aulas com aplicações tecnológicas pelo aplicativo FACETIME, APPLE. 

Aulas presenciais, a cada etapa do processo da escrita do livro, aplicações de testes para 

avaliação do seu rendimento, seus esforços e interesses também serão avaliados.   

Seguindo um cronograma, com datas e horários de estudo, quando o livro for totalmente 

escrito , ela estará estudando junto, comprovando que uma criança tem a devida capacidade 

e vontade para começar a aprender física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5-Desenvolvimento  

Baseada em uma noticia publicada no The New York Times, a visão geral sobre o nosso 

sistema. 

Durante a última década, os estudantes de o Brasil ter marcado entre as mais baixas 

de estudantes de todo o país, tendo os exames internacionais de competências 

básicas como leitura, matemática e ciência, arrastando outros países latino-

americanos, como Chile, Uruguai e México. Jovem de 15 anos no Brasil empatou 

em 49 de 56 países sobre o exame de leitura do Programa para Avaliação 

Internacional de Estudantes, com mais da metade de pontuação no nível de leitura 

de fundo do teste em 2006, o ano mais recente disponível. Em matemática e 

ciências, eles se saíram ainda pior.  

"Nós deveríamos ter vergonha de nós mesmos", disse Ilona Becskeházy, diretora-

executiva da Fundação Lemann, uma organização com sede em São Paulo 

dedicada à melhoria da educação brasileira. "Isso significa que jovens de 15 anos no 

Brasil estão dominando mais ou menos as mesmas habilidades que crianças de 9 

anos ou 10-year-olds em países como a Dinamarca ou a Finlândia." ( The New York 

Times) . 

Vamos desenvolver para a educação um aumento significativo na leitura , escrevendo um 

livro teórico , histórico .Com ilustrações e fácil compreensão , voltado para crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6-Resultados preliminares  

Estamos a dois meses ensinando uma determinada criança de 10 anos, com base no 

desenvolvimento do livro, sendo de boa compreensão e ótimo interesse o conteúdo 

apresentando. 

O aprendizado , com o tempo ele vai amadurecendo , podendo acreditar que será de melhor 

contunda para um bom ensino superior. 
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8- Conclusão 

Por fim para o melhoramento da educação brasileira, fazendo a pequena diferença que 

contribui para a evolução, começando pela educação infantil, será escrito e publicado o livro 

“Filosofísica”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


