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                INTRODUÇÃO  

Esta  matéria  tem por  intuito  dar  ao  aluno  maior  experiência  na  questão  de 
lecionar, pois nela, mostramos vários experimentos físicos e tentamos explicar a maioria 
deles de uma forma didática para ensino médio. Este procedimento é realizado com o 
convite de escolas de ensino médio publicas para vir até a Unicamp conhecer mais sobre 
a física e a parte experimental, que deixa a desejar nas escolas atualmente.

               EVENTOS  

* 1  st   Evento – Dia 09 de Abril de 2010  

Recebemos  a  escola  SESI  para  o  Modulo  I,  tivemos  o  professor  como 
palestrante deste modulo e eu fiquei no controle dos slides, isto é, responsável por toda 
parte de informática do evento,  controle  do data  show, dos vídeos e dos programas 
utilizados.

Após concluir os slides, alguns aluno desta matéria, ficou sendo monitor de um 
subgrupo de alunos da escola visitante, eu fui monitor responsável por um grupo muito 
curioso, em que fizeram muitas perguntas sobre os experimentos que eu os ajudei a 
manusear.

Neste módulo,  usamos experimentos de refração e reflexão dentro da sala de 
evento,  e  depois  fomos  ao  laboratório  de  óptica  para  mostrar-lhes  a  holotv,  os 
hologramas e o experimento “la nube”.

Figura 1 – Aluna utilizando o experimento quebra cara

Uma coisa relevante nestes alunos, é que eles se interessaram muito pelo nosso 
projeto  e  quiseram o módulo  II,  mais  a  frente  eu irei  comentar  sobre  este  segundo 
encontro.



 * 2  nd   Evento – 23 de Abril de 2010  

Fomos ao planetário com uma escola de ensino médio, e o intuito lá era assistir 
uma  palestra  de  nossos  amigos  de  nossa  turma  e  depois  uma sessão  do  evento  do 
planetário, o que eu achei muito interessante, pois a ultima vez que eu tinha visto esta 
palestra eu ainda era muito novo, estava no ensino médio e agora pude ver novamente, 
mas com outros olhos, pois agora tenho uma bagagem física bem mais sólida do que 
antes.

Figura 2 – Alunos utilizando o experimento La nube no planetário

* 3  rd   Evento – 14 maio de 2010  

Recebemos a mesma escola SESI para o Módulo II, este módulo não era feito há 
certo tempo, isto porque tivemos que prepará-lo desde os slides como os experimentos 
para demonstração. Neste dia, eu fiquei responsável pelo experimento “Cuba de Ondas” 
em que, após o professor explicar como uma onda mecânica se propaga, eu projetei na 
parede  ondas  planas  com:  fenda  simples,  dupla,  com anteparo  convexo,  côncavo  e 
plano.

Tivemos monitorias para mostrar outros experimentos deste modulo, tais como 
interferômetro de Michaelson e redes de difração e eu, novamente, fui monitor nesse 
dia. Fiquei surpreso pelas perguntas dos alunos sobre difração, sobre os efeitos em CDs 
e sobre duvidas de ondulatórias, pois normalmente, os alunos não têm interesse para 
esse tipo de física.



* 4  th   Evento – 28 de maio de 2010  

Recebemos uma escola para o Modulo I.  Nesse dia,  eu tive uma experiência 
muito  marcante,  pois  fui  um dos  palestrantes,  junto com meu amigo  Anderson,  me 
preparei antes, indo na sala do professor e ouvindo gravações anteriores, e no dia, o 
professor ficou no lap top passando os slides e nós ministrando o seminário aos alunos 
do ensino médio.

Como das outras vezes, tivemos experimento pós aula explanatória, mas desta 
vez eu não fui monitor, e os experimentos foram os mesmos dos outros eventos.

Figura 3 – Monitor mostrando um espelho côncavo aos alunos

Figura 4 – Duas alunas manuseando o Experimento Prisma Sobe Desce



5  th   Evento – 11 de Junho de 2010  

Recebemos  uma escola  para  o  Modulo  I.  Neste  dia  o  Professor  convocou o 
Guilherme e o Lucas para serem os palestrantes, e eu fiquei no lap top passando os 
slides para os palestrantes e auxiliando-os alguns momentos, uma vez que eu já havia 
sido palestrante antes e eles ainda não.

Neste dia,  eu fui monitor de um grupo de alunos, e usamos experimentos de 
refração e reflexão, igual das outras vezes, e depois fomos ao laboratório de óptica para 
mostrar-lhes a holotv, os hologramas e o experimento “la nube”. Desta vez os alunos 
fizeram perguntas a mim sobre o curso de física na Unicamp, eles disseram que é bem 
melhor  estudar física com o experimental  junto,  pois só teoria  fica muito abstrato e 
pouco motivador.

Figura 5 – Eu mostrando o fenômeno dos espelhos côncavo e convexo



Figura 6 – Aluna observando um Holograma

               ATIVIDADE EXTRA-AULA  

As atividades extra aula se resumiram em 2 etapas, a primeira foi elaborar um 
manual de instrução para o Módulo Refração, que está anexo a este relatório e a outra 
parte, foi remontar a cuba de ondas, pois a mesma estava sem uso há um bom tempo.

O Manual foi elaborado com fotos e instruções de como se deve manusear e o 
que lembrar de falar em cada experimento.

Já a remontagem da cuba de ondas, foi muito útil, pois tivemos o Modulo II este 
semestre e este experimento faz parte do rol de experimentos deste modulo. Para isso, 
fiquei um tempo para achar todas as peças do experimento e depois montei-o. Após 
montá-lo, eu calibrei a quantidade de água suficiente para que houvesse ondas nítidas na 
parede,  uma vez que a quantidade de água influencia  neste experimento.  Feito isso, 
achei um vasilhame e marquei a quantidade de água com um nível no vasilhame, sendo 
assim, quem for utilizá-lo daqui para frente não irá se preocupar com quanto de água 
deverá colocar na cuba.

               CONCLUSÃO  

Como já dito na introdução deste relatório, o objetivo desta materia é aprender a 
lecionar fisica com experimento para o ensino médio, e eu acredito que obtive sucesso 
nesta materia, pois fui monitor quase todos os eventos, e quando nao fui monitor, fui 
palestrante. Sendo assim, tive muita oportunidade de treinar como ser professor neste 
semestre.  Portanto,  termino esta materia realizado por mais um objetivo alcançado e 
mais uma expêriencia para minha carreira profissional. 



               ANEXO  

Exposição de Holografia e Imagem – Módulo I

Manual de uso do sub-módulo de refração:

1.             L  Â      M  I  N      A   Q  U      E  B  RA      -  C  ARA  

“Vamos quebrar a cara estudando Óptica!” Isso porque, este experimento consiste em 
uma placa ou amontoado de placas  de vidro que desvia os raios de  luz  por refração 
dando a impressão que o rosto da pessoa está sendo quebrado. O monitor deve colocar 
a  placa  de  vidro entre  o seu  rosto e  o  rosto da pessoa  que irá  demonstrar  o 
experimento, e inclinar (girar) a  placa  de vidro para  que o monitor e o  aluno vejam 
suas caras sendo “quebradas”. E passar para que os alunos façam sozinhos.

Figura 1 – Aluno olhando o outro aluno pela placa de vidro e inclinando a 
placa para ver o que ocorre com a imagem do colega.



2.            R      E  FR  AÇÃ      O     C      O  M         LÂMPADA   D      E   F  E  N      D  A      S         E P  L  A      C  A         D  E         V  ID  R      O  

O experimento consiste em  girar uma placa de vidro  entre raios de  luz  feitos 
com uma lâmpada de fendas e verificar que os raios mudam de direção quando se gira 
a placa. O monitor deve pedir para um dos alunos tentar “segurar” o raio de luz com 
um dedo enquanto gira a placa para ver quem é mais forte, ao girar a placa de vidro 
verifica-se  que por causa da refração os raios mudam de direção e o aluno não vai 
conseguir segurar o raio.

1 – Mostrar o feixe que sai do lado da fenda única

2 –  Chamar  uma  pessoa  para  colocar  a  lâmina  e  mostrar  o feixe. Apoiar  o  lado 
“incompleto” da lâmina embaixo para uma melhor propagação do feixe. Na seqüência, 
chamar outra para colocar o dedo no feixe.

3 – Chama uma pessoa para segurar a lâmina, pede para girar a lamina para um lado e 
para outro ate ficar visível que o raio em deslocamento não consegue ser segurado.

4 –  Desliga a lâmpada de fendas.

Figura 2 – Lâmpada de fendas com os raios e a placa utilizada para desviar o 
raio



3.          P  R      I  SMA   D      E   Â  N      G  U      L  O         V  AR      I  Á      VE  L    “PRISMA SOBE – DESCE”      

O experimento consiste em variar o ângulo entre os vidros que prendem o saco 
com água e observar o desvio da luz por refração pela imagem da pessoa que esta do 
outro lado. A medida em que se varia o ângulo, e a água “sobe e desce” se vê a pessoa 
que esta do outro lado também “subindo e descendo”. É fundamental jogar um pouco 
de água  entre a  sacola  e  as  faces  do  vidro para  homogeneizar  opticamente  e ter 
imagem nítida.

Coloca-se um Laser atravessando o prisma para projetar na parede e mostrar a 
mudança de ângulo que resulta no feixe quando o ângulo do prisma é alterado. Mostra-
se que a saída é sempre pelo mesmo ponto, por isso é notado que o ângulo do raio 
mudou.

Figura 3 – Suporte com vidro e o saco plástico com água

Figura 4 – Objeto atrás do Experimento e a Imagem deslocada pelo mesmo. 



4.             E  F  E  IT  O         D  E         L  E  N      T  E   C      ILÍ  NDR      I  C      A EM   G  AR      R  A      F  A         D  E         V  IN  H      O  

Uma garrafa  vista  de  um  lado  apresenta somente  etiquetas convencionais, 
inclusive uma  bem estreita. Vendo do  lado oposto vê-se um  quadro com rosto de 
mulher, bem mais largo que a etiqueta.

Figura 5 – Garrafa de Vinho com Rótulo (Estreito) da marca.

Figura 6 – Imagem (Ampliada) do lado de trás do rótulo.



5.             FO  CA      LIZ  AÇÃ      O EM PROFUNDIDADE          D  E   D      OI  S P  O  N      TO  S   POR UMA   
LENTE

O experimento mostra a refração da  luz com uma lente bi-convexa que tem a 
propriedade de convergir os raios de luz. Tem-se de um lado duas lampadinhas, uma 
mais próxima e  outra mais afastada  da  lente que  fica  fixa  (COLOCAR  NA 
DISTÂNCIA CERTA). Do outro lado da lente  tem-se um anteparo  para se deslocar, 
que não é  de papel  vegetal  ainda, nesse anteparo será  observado um ponto de  luz 
focalizado e outro desfocalizado, dependendo da posição do anteparo.

Ligar as lampadinhas, posicionar a lente e pedir para uma pessoa deslocar a tela.
Acontece que quando uma lampadinha é focalizada, a outra cria um círculo. Após 

mostrar os dois elementos de luz no anteparo pergunta-se: Qual ponto de luz focaliza 
primeiro,  a  da  lampadinha  mais  próxima  da  lente  ou  a  mais  afastada?  Depois  das 
respostas faz-se tampar com um dedo um a lampadinha e verifica-se que a imagem que 
focaliza primeiro é a da mais afastada.

As propriedades  da  lente fazem com que  haja uma  correspondência 
tridimensional nas imagens, a profundidade sendo representada.

Figura 7 – Esquema de posição de cada componente do Experimento



6.           VISUALIZAÇÃO DE FEIXE DE LUZ COM      LENTE DE GLICERINA      

O experimento consiste num laser ligado a um motor que gira o laser formando 
um cone divergente que chega à lente, e depois esse feixe de luz converge num ponto.

Para que possa ser realizado o experimento, precisa-se posicioná-lo próximo de 
uma tomada de energia elétrica para ligar o motor e o laser que pode ser vermelho ou 
verde.

Além disso, deve-se haver um anteparo de papel vegetal para passar pelo feixe 
mostrando a divergência e a convergência no mesmo. 

Falar para o público que,  a luz diverge a partir  do objeto,  e que a  mesma é 
convergida pela lente até um ponto imagem de onde diverge depois deste ponto. 

Deve-se haver um borrifador com água que tem a finalidade de soltar gotículas 
de água no feixe, para que o feixe possa ser visualizado pelos alunos numa visão 3D.

Repete-se o experimento colocando luz branca, podendo ser a luminária utilizada 
para iluminar o Holograma do Michael Jordan. Já numa próxima vez, será construído 
um objeto com dupla seta para mostrar as inversões das mesmas após passar pela lente.

Figura 8 – Esquema de manuseio do Experimento

Amaury, F709, 1° Semestre 2010.
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