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RESUMO:

Eu, Gilberto Pessato Junior  e o Fernando Buglia, fomos designados para ministrarmos 
palestras sobre princípios de óptica, no MDCC (Museu Dinâmico de Ciências de Campinas), 
localizado no Parque do Taquaral.

Essas palestras eram direcionadas para escolas de ensino fundamental e médio, da rede 
municipal, estadual e particular. A palestra intitulada de “A boa óptica Pré-Colombiana”, consistia 
em mostrar para os alunos como os nativos, principalmente da América Central, possuía um 
conhecimento avançado, desde pinturas e registros em cavernas até mesmo o polimento de pedras 
para formar superfícies espelhadas. Nessa palestra, além do conteúdo histórico, abordamos também 
princípios da propagação da luz, o funcionamento do olho humano, os princípios da formação da 
imagem, o conceito de imagem, formação de imagem em terceira dimensão, além de um 
experimento titulado de “La Nube” onde os alunos se sentem pisando nas nuvens.

Rotina:

Nossas apresentações foram sempre às terça-feiras, num pequeno anfiteatro equipado de 
computador, projetor de imagens, lente de água, laser e óculos para visualização de imagens em 3D.

Procuramos chegar pelo menos uma meia hora antes da apresentação (13h30) para 
prepararmos os equipamentos e verificar se havia necessidade de manutenção ou calibração, 
principalmente na lente de água, onde um laser é direcionado para um espelho que rotaciona com 
certa freqüência e projeta um cone em direção à lente de água, essa tem a função de uma lente 
convergente e o laser ao atravessar a lente converge num certo ponto.

A seqüência da apresentação, era a apresentação de slides sobre “A boa óptica Pré-
Colombiana”, apresentando o funcionamento do olho humano e finalizando com a visualização de 
imagens 3D, com a devida explicação de como essas são formadas. Após a apresentação dos slides, 
orientávamos os alunos sobre o experimento “La Nube”, e os encaminhava para a área externa do 
anfiteatro, afim de executar o experimento.

Após o término dessa atividade, agradecíamos os alunos, monitores e professores pela 
atenção dispensada e solicitávamos aos professores ou monitores que comentassem por escrito com 
críticas ou elogios a nossa apresentação. Esses comentários foram transcritos nesse relatório, com o 
nome dos monitores, nome da instituição e a quantidade de alunos.

A seguir segue a data, escola, quantidade de alunos, comentários dos professores sobre a 
apresentações realizadas pelo Gilberto P. Jr. e Fernando B.



Data: 16/06/2009 – Apresentação de palestras por um astrônomo convidado pelo MDCC, desta 
forma não foi apresentada a nossa palestra, pois a duração foi das 14h-17h.

A Rosa nos comunicou que não haveria possibilidade de realizarmos a nossa palestra, pois o 
local seria utilizado e o período da apresentação era extenso.

  

Data: 09/06/2009 – Horário 15h30
 

Escola: E. E. Prof. Armando Rizzo. (41 alunos)

Cidade: Votorantim

Professores/Monitores: Sabrina, Henrique e Regina.

 

Observações feitas pelo professores:

 “Muito boa a apresentação, porém, é preciso falar uma linguagem mais simples para o ensino 
fundamental”.

  Gilberto / Fernando:

 Chegamos no MDCC, verificamos os equipamentos e colocamos água na lente.

Data: 02/06/2009 

As visitas foram canceladas.

Motivo: A escola de Paranavaí ligou cancelando.

A escola de São Paulo, a agência de viagem ligou para o observatório avisando sobre 
o cancelamento

Data: 26/05/2009
Não houve apresentação devido a necessidade de manutenção do equipamento do planetário. 

Desta maneira foram canceladas as apresentações desse dia.

Data: 19/05/2009 – Horário 15h30 
 

Escola: E. E. Profª Flora Prestes Cesar. (44 alunos)

Cidade: Sarapuí

Professores/Monitores: Daniel Coltrin Gomes e Eliana de Carvalho.

 

Observações feitas pelo professores:

 “Palestra interessante, principalmente pelos fenômenos serem conhecidos no dia-a-dia mas não 
explicados”.



 

 Gilberto / Fernando:

 Chegamos no local no horário de costume, porém notamos ao arrumar o local que houve 
uma organização do material que utilizamos nas apresentações, notamos também que deixaram 
água na lente, porém sem prejuízo.

Data: 19/05/2009 – Horário 15h (2 apresentações) 
 

Escola: E. E. Major Adolpho Rossin. (1ª turma: 30 alunos, 2ª turma: 25 alunos)

Cidade: Campinas

Professores/Monitores: Sonia Regina Finck, Regina Marinho e Rosangela.

 

Observações feitas pelo professores:

 “Bastante interessante. As crianças ficaram muito entretidas. Os monitores bastante atenciosos”.

 

Data: 12/05/2009 – Horário 14h
 

Escola: E. E. Monsenhor Emílio Salim (37 alunos)

Cidade: Campinas

Professores/Monitores: Genescy Dias e Cibele.

 

Observações feitas pelo professores:

 “Muito Boa! Sugestão: Liguagem ,mais infantil para séries iniciais, pois a palestra é interessante 
mas nossas turmas não entendem alguns termos”

 

 Gilberto / Fernando:

 Fizemos como de costume, organizamos o espaço para ser utilizado, porém o laser estava 
desalinhado e o André teve que sair. Então o Gilberto e o Fernando alinharam o laser de forma que 
o circulo estivesse limitado pelo tamanho da lente de água. Demoramos em torno de 40 minutos 
para acertar o alinhamento. Tivemos um pouco de dificuldade na apresentação, pois a turma era da 
1ª série e tivemos que alterar a linguagem focando mais nos experimentos que na apresentação em 
si. Pois dessa maneira conseguimos entreter melhor os alunos.

Data: 28/04/2009 
 

Neste dia o Prof. João Paulo do Planetário da cidade de Brotas fez uma apresentação titulada de 
“Descobrindo o Sistema Solar”.



 

            A apresentação foi muito interessante devido sua abordagem. Infelizmente não tenho o 
registro da escola que assistiu essa palestra, mas ficarei de reportar. 
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Data: 21/04/2009 – Feriado Nacional
 

Escola: NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DEVIDO AO FERIADO.
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Data: 14/04/2009 – 15h
 

Escola: E. E. “Prof. Vitório José A Zamarion” (43 alunos)

Cidade: 

Professores/Monitores: Daniela P. de Moraes Elias.

 

Observações feitas pelo professores:

 “Ótima abordagem. Os alunos mantiveram interessados, justamente por poder experimentar o que 
foi relatado. Parabéns pelo trabalho.”

 

 

Gilberto / Fernando:

 

            Chegamos por volta das 13h20 no planetário, fomos diretamente para a sala de apresentação 
preparar os materiais.

            Nessa apresentação tomamos mais cuidado com a linguagem a ser utilizada por se tratar de 
uma turma de 6ª série e não praticamente contato algum com física teórica, vimos também a 
necessidade de alterar, ou melhor, reconfigurar a apresentação. Desta forma o André me passou 
(Gilberto) o arquivo e modifiquei a apresentação.

            Os alunos participaram de forma satisfatória, principalmente quando demonstrávamos com 
o experimento o que estávamos apresentando.

Data: 07/04/2009 – Horário 15h
 

Escola: Colégio Ser (48 alunos)



Cidade: Sorocaba

Professores/Monitores: Ana Márcia C. Garbo, Rosa Franco, Joyse Ernesto da Silva Moron.

 

Observações feitas pelo professores:

 “Sobre a apresentação de óptica: Muito interessante, complementa o conhecimento o Universo, a 
medida que relaciona o poder de captar imagens para que seja possível um descrição. Muito 
importante a Universidade e Ensino Médio estarem juntos para compreender e compartilhar esse 
mundo. Obrigada”

 

 

Gilberto / Fernando:

 

            Chegamos por volta das 13h40 no planetário, conversamos com o André que nos apresentou 
para o pessoal do planetário.

            Fomos conhecer o local onde fizemos a apresentação, já preparando os materiais (data show, 
lente de água, espelhos (La nube) e óculos para 3D).

            Por ser o primeiro dia fomos o juntamente com a turma assistir a apresentação no planetário 
e depois disso demos uns 15 minutos de intervalo para os alunos irem ao banheiro, antes de iniciar a 
apresentação.

            Durante a apresentação vários alunos participaram respondendo o que é imagem e fazendo 
outras perguntas sobre a apresentação. As respostas mais citadas sobre imagem foram como 
“aquelas que aparecem no computador, uma foto digital...” demonstrando uma visão mais digital da 
imagem.

            Durante o experimento do la nube tomamos as devidas precauções para que os alunos não 
caíssem ou derrubassem o espelho.

 

FINALIZAÇÃO:

A experiência de ter trabalhado no MDCC, foi única, pois tivemos contato com alunos de 
várias escolas dos municípios do estado de São Paulo, e de diferente realidades. Sentimos a 
necessidade de adaptar a apresentações de acordo com a série que iria nos assistir e também de nos 
adequar, a fim de expor a idéia principal, que para mim foi de divulgar a ciência de forma prazerosa 
e interessante.

Durante as palestras sobre a “Boa óptica Pré-Colombiana” a situações de perguntas feitas 
pelo nosso público foram bem reduzidas, a não ser quando perguntávamos algo e os questionava. 
Algumas perguntas feitas pelos alunos, foram em relação ao funcionamento do óculos para a 
visualização de imagens em 3D, se era fácil de fazer um, respondemos que a montagem de um 
óculos 3D não é difícil, apenas papel celofane de boa qualidade já era possível montar um e sobre o 
experimento “La Nube” perguntaram se era feito de algum espelho especial, dizemos que era um 
espelho plano comum recortado de forma a encaixar no nariz, porém deve-se ter muito cuidado, 
pois qualquer acidente com espelhos pode machucar seriamente uma pessoa. Os professores e 
monitores pouco participaram com perguntas ou questionamento, mais cuidavam dos alunos afim 
desses fazerem silêncio.

Agradeço o pessoal do MDCC pelo carinho e atenção que nos foi dada e também ao Prof. 



José Joaquim Lunazzi, por nos ter dado essa oportunidade de trabalhar em um local diferenciado.


