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Quem nunca passou pela banca de jornais e
revistas para ver se ja havia o novo numero
do gibi de seu personagem favorito? Ha
decadas, as Historias em Quadrinhos
divertem geracoes e geracoes. Nesse livro,
propoe-se a utilizacao dessa influencia dos
Quadrinhos como mais uma estrategia
didatica para o ensino da Fisica. Atraves
dos aspectos motivacionais, ludicos,
psicolinguisticos e cognitivos das HQ,
procuramos traze-las para o ambiente
escolar, apontando para uma melhora na
aprendizagem dos conceitos fisicos por
parte dos estudantes.
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