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Introdução: 

 A importância do trabalho prático é inquestionável na 

disciplina de Ciências e Biologia e deveria ocupar lugar central no seu 

ensino (Smith,1975). No entanto, o aspecto formativo das atividades 

práticas experimentais tem sido negligenciado, muitas vezes, ao caráter 

superficial, mecânico e repetitivo em detrimentos aos aprendizados 

teórico-práticos que se mostrem dinâmico, processuais e significativo 

(Silva e Zanon, 2000). 

O objetivo desta disciplina, visa dar a oportunidade do 

conhecimento prático do ensino de ciências de forma clara e 

compreensível a todos os públicos,  sem deixar de levar em 

consideração que o sucesso de tal propositura metodológica depende, 

em grande parte, do engajamento do professorado que deve 

incentivar a busca do conhecimento, assim como a transmissão deles 

através de várias maneiras. 

Para isto foram utilizados conhecimentos, tanto teóricos como 

práticos sobre formação de imagem 3D bem como Holografia. 

Desenvolvimento do trabalho: 

 Os primeiros encontros da disciplina F709 foram usados pelo 

professor da disciplina com a finalidade de familiarizar a turma com o 

que aconteceria nas apresentações de holografia. 

 Muito foi discutido até que chegou o dia em que passaríamos a 

por em prática tudo o que havíamos vistos, através das aulas e vídeos 

passados pelo professor em sala de aula, através de 3 apresentações. 

No dia 23 de Outubro foi nossa primeira apresentação com uma 

escola pública de Vinhedo-SP, a qual teve o seguinte processo: 

-recepção dos alunos – divisão de grupos através de crachás 

coloridos – parte teórica – experimento de reflexão da luz – experimento 
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de refração da luz – laboratório de óptica (espelho “La nube”, imagens 

holográfica e holo-tv) 

 Neste primeiro contato com os experimentos e com a parte 

teórica a respeito de holografia, pude perceber uma pequena falta de 

entrosamento da equipe, devido a inexperiência de arrumação da 

sala, bem como a execução dos experimentos. Apesar da insegurança 

da equipe com o que deveria ser feito, tudo correu sem problemas 

devido à ajuda do professor Lunazzi, bem como o auxílio dos estagiários.  

 Houve uma grande participação da turma que assistia a palestra 

e pude também perceber grande interesse dos alunos sobre os 

fenômenos envolvidos, apesar das conversas paralelas. Com isto, 

tivemos muitas perguntas, fato este que contribuiu para o atraso, e 

demora dos grupos divididos na observação dos experimentos. 

 Após a divisão, retornamos com os alunos até a sala principal da 

atividade teórica, afim de que o professor Lunazzi pudesse fazer o 

encerramento da atividade e passar as últimas observações.  

 Com o sucesso do evento, ficamos para discutir as possíveis 

melhoras na apresentação do tema, divisão de grupos para melhorar os 

experimentos, bem como a confecção de uma apostila sobre cada 

experimento afim de facilitar futuras apresentações. Foi constatado 

também a demora dos grupos em cada experimento, sendo 

combinado que cada grupo ficaria apenas 5 minutos em cada 

experimento. No final o professor incumbiu dois alunos para fazerem a 

apresentação teórica na próxima apresentação. 

No dia 6 de Novembro foi a primeira apresentação a qual nós, alunos 

da disciplina, ficaríamos responsáveis pela apresentação da parte 

teórica, bem como apresentação dos experimentos.  

 Nesta ocasião, as alunos José Marcio e Luis Ricardo ficaram 

responsáveis por tal missão e se prepararam para fazê-la.  
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 Percebi que houve uma grande melhora em relação a última 

apresentação, visto que todos sabiam o que fazer, acelerando o 

processo de arrumação da sala, com isto tendo mais tempo para a 

preparação da apresentação. 

 Os alunos responsáveis pela apresentação, no início dela, 

mostravam-se um pouco apreensivos, mas com o passar do tempo 

percebi que estavam bem à-vontade e com grande domínio sobre o 

assunto, ao passo que todas as perguntas que eram feitas pelo público 

eram sanadas com facilidade. 

 Uma pequena observação é quanto ao tempo excessivo gasto 

na apresentação da parte teórica. Fato este devido à falta de 

experiência dos apresentadores, porém, nada que comprometesse o 

bom andamento do trabalho. 

 Após a divisão dos grupos, nós, alunos da disciplina e agora 

monitores, apresentamos os experimentos, e pude observar um melhor 

desempenho de nossa parte, pelo fato de já conhecermos os 

equipamentos utilizados. Com isto houve uma maior agilidade nas 

demonstrações dos experimentos, contribuindo para o cumprimento do 

prazo estipulado a cada grupo. 

 Houve como na outra turma um grande interesse nas imagens 3D, 

onde algumas perguntas foram feitas, e também na apresentação do 

espelho La nube. Momento este de grande descontração do público 

participante. 

Como na antiga apresentação, nos reunimos para o fechamento do 

trabalho, onde foi observado, pelo professor Lunazzi, apenas para o 

cuidado de não nos alongarmos muito na parte teórica, afim de não 

comprometer as outras atividades.  
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 No dia 13 de Novembro foi feita mais uma apresentação do 

grupo, sendo responsáveis pela apresentação teórica os alunos Bruno e 

André. 

 Como é comum nas primeiras apresentações, no início pode ser 

notado também uma apreensão por partes dos apresentadores que 

com o decorrer da apresentação foi se tornando mais natural. Pode-se 

perceber que o tempo longo de apresentação da parte teórica foi 

corrigido nesta apresentação. 

 Com a grande experiência do grupo, pode-se observar o grande 

entrosamento da equipe que mesmo com a falta de um dos 

participantes que a compõe, tudo ocorreu de forma bastante natural. 

As apresentações dos experimentos eram feitas de maneira mais 

completa e notou-se uma menor necessidade da intervenção do 

professor Lunazzi. 

 Aos grupos divididos foram mostrados a execução dos 

experimentos bem como a solicitação que eles manuseassem os 

mesmo afim de terem uma maior participação no experimento. 

 Ao fim disto, retornamos, como de costume, a fim de fazer o 

fechamento da apresentação, onde pude perceber a empolgação 

dos alunos sobre os novos conhecimentos que obtiveram. 
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