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Grupo Exposição de Holografias

Participei do grupo de exposição de holografia. No decorrer 

das exposições tive a satisfação de ser monitor do evento e 

colocar  os  hologramas  para  exposição.  Os  hologramas 

eram:  “folha”,  “microscópio”,  “arcada  dentária  do  prof. 

Lunazzi”, “casa na neve”, “motherboard” e “menino”. Todos 

eram muito interessantes, mas  os que me chamaram mais 

a  atenção  foram:  “microscópio”  e  “menino”.  É  muito 

fascinante ver o inseto quando se olha no microscópio, e 

quando  vemos  a  holografia  do  “menino”,  parece  que 

realmente há um menino “preso” no holograma.

Para  os  eventos,  foram  alunos  de  escolas  públicas  de 

ensino médio de Campinas e região

Abaixo relato os módulos em que trabalhei:

(Módulo I) Escola do Sesi de Vinhedo

Neste dia tive a satisfação de ser escalado como monitor 

do evento.  O professor  Lunazzi  deu uma palestra  sobre 

óptica, abordando alguns conceitos como imagem 2D e 3D, 

desenho, fotografia, sombra. Também trabalhou conceitos 

de  reflexão,  refração,  absorção  e  difração  da  luz.  Na 

apresentação colocou algumas figuras do artista “Escher” 

que muito colaboraram para os alunos terem a noção de o 

que seria uma figura 3D. A palestra foi rica em detalhes em 



respeito à óptica no geral. Depois da palestra,  os alunos 

puderam observar  por eles mesmos,  os sub-módulos de 

refração, reflexão; utilizar o espelho “La Nube”,  deu para 

notar  que  os  alunos  gostaram muito  deste  experimento, 

muitos  tiveram  receio  de  “atravessar”  as  espadas; 

observação dos hologramas; assistiram a holotv; e no final, 

o professor mostrou o efeito de difração da luz em um cd. 

Felizmente  pude  perceber  que  os  alunos  gostaram  do 

evento, alguns alunos até me perguntavam sobre o curso 

de  Física  da  Unicamp.  É  necessário  este  evento  para 

aguçar a curiosidades dos jovens á ciência.

Participei de outros eventos do módulo I, como monitor e 

expositor  dos  hologramas,  conferi  a  curiosidade  dos 

alunos. Espero que despertem neles a paixão pela ciência.

Visita ao Planetário de Campinas (Dia 23/04)

Fizemos uma visita  ao   Planetário  de  Campinas.  Porém 

neste dia cheguei 30 atrasado, devido ao meu trabalho, e 

não  pude  entrar  ao  planetário.  Acompanhei  somente  a 

experiência  do  “La  Nube”.  Eu  já  tinha  freqüentado  o 

planetário  quando era  garoto,  foi  uma experiência  muito 

gratificante para mim.



Atividade extra-aula
O professor me passou a função de retrabalhar os módulos 

laser  na  oficina  de  eletrônica  do  IFGW.  Era  necessário 

trocar um laser vermelho por um verde. Para isso, a fonte 

de tensão teve que ficar em 3V e poder suportar a corrente 

elétrica. Fui muito bem recebido pelos funcionários desta 

oficina.  Eles  trocaram  o  laser  e  calibraram  a  fonte  do 

mesmo para 2,6V / 170mA.

Conclusão

Pude observar que muito nos aguarda a Física nas escolas 

de ensino médio, pois elas estão carentes que laboratórios 

que  possam  aguçar  o  espírito  científico  destes  alunos. 

Disciplinas  como  esta  é  necessária  para  despertar  em 

nossos jovens este sentimento de paixão pela ciência.


