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Resumo: 

 

 

 O objetivo deste relatório é mostrar as atividades educacionais 

desenvolvidas pela disciplina F 709 (Tópicos do Ensino de Física II) 

ministradas no segundo semestre de 2009, na Universidade Estadual de 

Campinas, pelo professor José Joaquim Lunazzi. 

 Nesta disciplina apresentamos palestras sobre óptica para alunos do 

ensino fundamental e médio no planetário municipal de Campinas. Junto com 

as palestras os alunos participavam de um experimento de física chamado La 

Nube. 

 Dentro da disciplina também montamos experimentos para 

apresentarmos em uma escola estadual da cidade de Campinas para alunos 

do ensino médio. 

 

 

 

Introdução: 

 

 

 A educação fundamental no Brasil não tem gerado os resultados 

esperados para o desenvolvimento dos estudantes, estando bem abaixo dos 

níveis satisfatórios mostrados no PISA (Programa Internacional de Avaliação 

dos Alunos). Tentando mudar esta situação o Governo Federal definiu um novo 

modelo de ensino baseados nos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), 

estes têm como objetivo definir e melhorar a forma de ensino e aprendizagem 

existente no Brasil. 

 Mesmo com estas mudanças percebemos que a educação não evoluiu 

no país, muitos alunos ainda sofrem com a quantidade de aulas teóricas que 

assistem sem nenhuma atividade extra classe que possa motivá-los. 

 Pensando nisso nossa disciplina tem como objetivo estimular o aluno 

com experimentos e palestras de física, dando a eles a oportunidade de 



abordar os conteúdos de uma forma mais participativa, transformando-os de 

agentes passivos a sujeitos da ação.  

  

 

Desenvolvimento  

 

 No começo da disciplina o professor pediu para mandar os horários que 

teríamos disponíveis pois ele faria uma escala de atividades para cada aluno.    

 Feita a escala, eu fiquei com a função de atender escolas que visitassem 

o planetário municipal de Campinas às quartas-feiras pela manhã. Nestes dias 

eu apresentaria uma palestra de introdução sobre óptica e também faria um 

experimento chamado La Nube com os alunos. 

 Os alunos chegavam ao planetário para assistir a apresentação sobre 

astronomia por volta das nove horas da manhã, estão esperávamos eles 

saírem da apresentação do planetário e conversávamos com a professora para 

ver a possibilidade de tempo que a escola tinha para apresentarmos nos 

trabalhos. 

 A maioria das escolas possuíam pouco tempo depois da apresentação 

do planetário, então tínhamos duas opções, ou apresentávamos a palestra ou 

fazíamos o experimento La Nube com os alunos. 

 Como os alunos já têm muitas aulas expositivas, decidíamos fazer o 

experimento La Nube com eles. Este experimento consiste em fazer o aluno 

andar com um espelho plano próximo ao nariz, o objetivo é fazer com que o 

aluno ande olhando para o espelho e perca a noção de chã, como mostrado na 

figura 1. Os alunos gostavam muito do experimento e muitos o repetiam porque 

gostavam da sensação de perder o equilíbrio. 

 As professoras também participavam dos experimentos, algumas 

começavam a fazer o trajeto com o espelho, mas paravam no meio com medo 

de cair. Depois elas nos relatavam o que acharam de todas as atividades que 

participaram do planetário. 

 

 



 

Figura 1: Alex e Felipe dando auxílio para os aluno s fazerem o experimento La Nube . 

 

 Algumas escolas tinham um tempo maior e participavam das duas 

atividades, o experimento La Nube e a palestra de introdução á óptica. 

 A palestra durava cerca de trinta minutos, nela eu explicava para os 

alunos conceitos básicos e intuitivos de óptica. Primeiro explicava as formas de 

se conseguir uma imagem, também dávamos explicações sobre reflexão e 

refração. Durante a palestra usávamos uma lente de vidro cheia d’água com 

um laser sendo refletido no espelho e depois na lente, como mostrado na figura 

2. Durante a palestra os alunos também assistiam figuras em 3D com óculos 

apropriados para estas imagens, como mostrado na figura 3. 

 Os alunos adoravam a parte das figuras 3D, pois as imagens tomam 

formais reais e os estudantes interagem a cada figura nova que aparece. 

Muitos gostavam quando eu interagia com a imagem, pois dava a sensação 

que eu entrava dentro delas. 

   



 
Figura 2: Lente d’água onde reflete o laser vermelh o e simula o olho humano. 

 

 

 

 

Figura 3: Alunos com óculos 3D admirando as imagens  da palestra. 

 

 

 Durante as palestras alguns alunos participavam fazendo perguntas ou 

respondendo algumas perguntas que eu fazia. 



Escolas Participantes do Projeto no Planetário 

 

 A primeira escola atendida pelo projeto foi a escola E.M.E.F. Professora 

Sebastiana Cobra da cidade de São José dos Campos, eles visitaram o 

planetário no dia 07 de outubro de 2009. Como esta escola chegou antes do 

horário da apresentação do planetário nós fizemos o experimento La Nube com 

eles antes do planetário. 

 Os alunos eram da 5º série do ensino fundamental e a professora 

autorizou a fazer o experimento com eles, durante o experimento a professora 

também participou e gostou muito da sensação de perda de espaço que o 

experimento proporciona. 

 Durante o experimento nós acompanhamos os alunos de perto para não 

os deixar caírem com o espelho durante o experimento. Os alunos gostaram 

muito e alguns repetiram a dose entrando na fila mais de uma vez para fazer 

novamente o experimento. 

 Depois eles foram assistir a apresentação do planetário e não tivemos 

oportunidade de mostrar a palestra, isso porque a professora falou que a 

cidade de onde eles vinham fiava muito longe, e ela não poderia perder temo 

com eles no planetário.  

 Dados da Escola:  

       Dados da Escola: 

       Escola: E.M.E.F. Professora Sebastiana Cobra.  

       Cidade: São José dos Campos – SP 

        Quantidade de alunos:  42 

 

 Relato da professora sobre o experimento: “Achamos interessante a 

experiência inusitada. Simples e complexa aos mesmo  tempo. A partir do 

momento em que você se foca em outro centro e “perd e o chão”, o 

equilíbrio, fica tudo muito inseguro. Passa a ver o  mundo de outro ponto 

novo e necessário.” 

 

 



 A segunda escola atendida no planetário foi a escola E.E. Júlia Luiz 

Ruente, da cidade de Campinas, no dia 21 de outubro de 2009. A escola 

chegou às nove horas e foi direto assistir a apresentação do planetário, 

conversei com a professora na entrada e ela disse que tudo bem fazer o 

experimento. 

 Os alunos eram todos de baixa renda, vinham de um bairro pobre da 

cidade de Campinas, segundo a professora. Todos eram da terceira ou quarta 

séries do ensino fundamental,  

 A professora também disse que não teria tempo para participar dos dois 

eventos, La Nube e palestra, pois tinha que entregar os alunos ás 11:30 horas 

na escola, então fizemos o experimento La Nube com todos os alunos, 

 Como na escola anterior, nós formamos duas filas, uma de meninos e 

outra de meninas, então chamávamos um de cada fila para fazer o 

experimento, assim conseguíamos acompanhar os alunos fazendo o 

experimento para não haver nenhum acidente. 

 Aqui também alguns alunos repetiram o experimento pois gostaram 

muito da sensação que ele proporciona. 

 

  Dados da Escola: 

           Escola: E.E. Júlia Luiz Ruente. 

          Jardim Amazonas - Campinas. 

          Quantidade de alunos:  40 

          
 Relato da professora sobre o experimento: “O trabalho é 
surpreendente, não era conhecido pelos professores nem pelos alunos”.  
 
 
 A terceira escola atendida veio da cidade de Paulínia, E.M.E.F. 

Professor Doutor José Dalmo F. B. Mattos, no dia 04 de novembro de 2009. A 

escola chegou ás nove horas e os alunos, do ensino fundamental, foram 

assistir a apresentação do planetário, enquanto eu e o Felipe preparávamos a 

sala para a palestra de óptica. Terminada a seção do planetário, os alunos 

foram para a sala da apresentação. 

 

 



 Os alunos assistiram à apresentação e participaram bastante, contaram 

a quantidade de lentes na sala, um deles conseguiu perceber que o olho era 

uma lente e disse antes de mim. Depois contém com eles todos os planetas do 

sistema solar, isso na hora que vimos a foto de Marte. Primeiro perguntei se 

eles sabiam o nome de todos os planetas, depois falamos juntos os nomes dos 

planetas. 

 Eles adoraram as fotos em 3D, eu passava a mão por cima das fotos 

para dar mais realidade para eles. 

 Terminada a apresentação fomos fazer o experimento La Nube, como 

sempre as crianças adoram este experimento, a sensação de andar no céu é 

contagiante para eles. Alguns pediram para ir novamente ao final do La Nube. 

 Depois de tudo isso a professora relatou que gostou da palestra e 

também do experimento La Nube, disse que a sensação de andar no teto é 

muito diferente. 

 Abaixo estão as figuras 4 e 5 que mostram a apresentação de óptica e 

do experimento La Nube respectivamente para esta escola. 

Fotos da Apresentação e do La Nube. 
 

 
 

Figura 4: Apresentação da palestra sobre óptica par a alunos de escola pública. 



 
 

 
 

Figura 5: Experimento La Nube com alunos de escola pública. 
 

 

        Relato da professora sobre o experimento: “Foi interessante à palestra e 

o experimento, os alunos aproveitaram bastante para  aprender mais 

sobre a física”. 

 

       Dados da Escola: 

       Escola: E.M.E.F. professor Doutor José Dalmo F. B. Mattos 

       Cidade: Paulínia 

       Quantidade de alunos:  44 

 

 

 A quarta escola atendida veio do município de Santa Bárbara D’oeste, 

também eram alunos do ensino fundamental, eles participaram das atividades 

no dia 11 de novembro de 2009. Esperamos os alunos assistirem a sessão do 

planetário e falamos com a diretora da escola se eles poderiam assistir à 



palestra e fazer o experimento La Nube. A diretora pediu para fazermos o 

experimento porque ela não tinha tanto tempo e precisava levar as crianças de 

volta para Santa Bárbara D’oeste. 

 Fizemos o experimento La Nube e as crianças adoraram, como nas 

outras escolas, muitas repetiam a quantidade de vezes de fazer o experimento. 

 Abaixo, na figura 6, foto da diretora participando do experimento. 

 

 
 

Figura 6: A diretora da escola participando do experimento La Nube. 
 

 
       Dados da Escola: 

       Escola: A.D.I. Geraldo Rocha Campos. 

       Cidade: Santa Bárbara D’Oeste 

       Quantidade de alunos:  40 

 

 Relato da diretora sobre o experimento: “A visão de ótica sobre o 

espelho é muitíssimo interessante, nos faz realment e pensar que estamos 

andando no espaço, sem chão. Adorei!” 

 

 



 A quinta escola que atendemos também era da cidade de Santa Bárbara 

D’oeste, escola EMEFEI Antonia Dagmar, eram alunos do ensino fundamental 

e visitaram o planetário no dia 18 de novembro de 2009.  

 Esperamos os alunos saírem da apresentação do planetário e fizemos o 

experimento La Nube com eles, pois esta escola também não poderia esperar 

para assistir a apresentação, segundo a professora responsável. 

 Os alunos fizeram duas filas e ficaram entusiasmados com os 

experimentos, muitos repetiram o experimento até a professora chamar para 

irem embora para o ônibus. 

 As professoras também participaram e gostaram muito do experimento, 

uma delas não conseguiu terminar o trajeto com o espelho porque ficou com 

medo de cair.  

 Abaixo estão as figura 7 e 8 que mostram as fotos do experimento La 

Nube com esta escola. 

 

 

 
 

Figura 7: Felipe auxiliando os alunos no experimento La Nube. 
 
  
 Relato da professora sobre o experimento: “Os alunos puderam 

aproveitar e compreender melhor as informações do P lanetário e também 



se divertiram muito com as experiências realizadas.  Foi muito 

interessante”. 

 

 
 
 

Figura 8: Alunos da escola participando do experime nto La Nube. 

 

        Dados da Escola: 

       Escola: EMEFEI Antonia Dagmar. 

       Cidade: Santa Bárbara D’Oeste 

       Quantidade de alunos:  54 

 

 

 

 A sexta escola atendida por nós a E.E. Patriarca da Independência, 

cidade de Vinhedo. É uma escola estadual e a professora responsável pela 

escola já foi aluna do professor Lunazzi, ela me disse que também já 

apresentou esta palestra sobre óptica para alunos de escolas públicas e que 

achava importante seus alunos participarem de eventos como estes. 

 Ela trouxe 106 alunos que foram divididos em duas turmas, a primeira 

turma assistiu a apresentação do planetário enquanto a outra turma participava 

do nosso experimento La Nube e assistia a nossa palestra sobre óptica. 



  A primeira turma participou bastante da palestra, uma da dúvidas que 

apareceu era porque as mãos mostradas na caverna eram consideradas 

imagens, então retornei os slides e expliquei para a aluna que a imagem 

poderia ser formada com presença ou ausência de luz, e que aquele tipo de 

imagem era feita com a sombra da mão na parede. 

 Depois da palestra fizemos o experimento La Nube com os alunos, 

muitos foram mais de uma vez porque gostaram da sensação de perda de 

equilíbrio proposta no experimento. 

 Depois trocamos as turmas, também apresentei a palestra para a 

segunda turma mas esta não participava tanto, não houve perguntas, apenas 

respondiam o que eu perguntava. 

    Acabada a palestra fizemos o experimento La Nube, a maioria dos 

alunos repetiram o experimento também, porque gostaram da sensação de 

perda de equilíbrio que o experimento proporciona. 

   Esta última escola teve todas as atividades descritas acima filmadas e 

serão mostradas no dia da apresentação dos trabalhos, dia 10 e 11 de 

dezembro na frente do LF 125, departamento de física.  

 

Relato da professora sobre o experimento: “Trazer os alunos para 

eventos como esse ajuda a desenvolver aspectos da f ísica que 

dificilmente são explorados em sala de aula.” 

 

Dados da Escola: 

       Escola: EE Patriarca da Independência  

       Cidade: Vinhedo 

       Quantidade de alunos:  106 

 

 

Conclusão  

 

 A disciplina contou com 12 alunos que se distribuíram em várias 

atividades diferentes para atender às escolas públicas. O professor montou 

quatro grupos diferentes para todos os alunos participarem das atividades, ele 

também aceitou sugestões dos alunos para atividades diferentes das que ele 



estava acostumado em fazer, como montar experimentos em escolas estaduais 

de Campinas. 

 A disciplina serviu para desenvolvermos o nosso lado professor, já que 

estávamos ensinando alunos das escolas públicas formas diferentes de 

aprender física. 

 Todos os alunos se dedicaram bastante para desenvolver e aplicar todos 

os projetos sugeridos no começo do semestre. 

 O importante da disciplina é despertar o lado professor nos alunos, já 

que não temos matérias na graduação que trabalhem este enfoque tão 

necessário para os alunos de licenciatura. 

 

 

 

Apresentação de Painéis. 

Dia 10/12/2009  

Horas: (16 ás 18) hs 


