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Introdução

Este relatório visa mostrar as conclusões tiradas das atividades da disciplina F 709. 
Tendo em vista uma abordagem crítica quanto ao ensino de física com base em 
experimentos das outras disciplinas antecessoras F609 e F809. Experimentos esses 
construídos pelos alunos do IFGW  com uma tentativa de utilização de materiais simples e 
baratos. Por tanto surgi uma tentativa de tornar o ensino de física mais próximo da 
realidade das escolas públicas brasileiras, além do caráter pedagógico da disciplina que 
torna a física uma ciência mais viva e mais próxima do cotidiano.

A finalidade desta disciplina é uma apresentação de experimentos já prontos para 
alunos do ensino médio, além de uma apresentação para a comunidade da Unicamp. De tal 
forma que o estudante que esteja planejando uma carreira como professor adquira 
experiência em didática e aprenda a usar outras ferramentas para tornar a física acessível, 
pelo menos em nível básico, para todos.

Com foco nestes objetivos realizamos algumas atividades que levaram a 
apresentação final e que vão fazer parte de toda a avaliação da disciplina.

Atividades

As atividades foram sugeridas pelo coordenador da disciplina e em sua grande 
maioria realizadas em sala de aula. Tivemos três apresentações para o público, duas para 
alunos de escolas públicas e uma para a comunidade da Unicamp. Esta última juntamente 
com os alunos da disciplina F 609.

Tivemos também a participação em uma atividade externa, que foi o Museu de 
Ciências da Unicamp. Esta atividade infelizmente eu não pude participar por motivos 
profissionais.

Abaixo seguirá a descrição das atividades realizadas. Quanto aos experimentos, 
faremos uma descrição mais detalhada mais adiante e colocaremos como anexo o endereço 
eletrônico dos relatórios originais dos mesmos.  

Análise de relatório

Analisamos um relatório em classe (efeitos do empuxo), de um experimento 
realizado nas disciplinas antecessoras já citadas. Pudemos ver os erros e acertos do autor. 
Vimos a importância de uma descrição precisa de como montar o experimento, pois dessa 
forma é possível sua reprodução.

Observamos também as fotos que auxiliam na montagem do experimento.

Escolha dos experimentos

Em aula também foi feita a escolha dos experimentos que os alunos da disciplina 
irão apresentar. Inicialmente eu estava com a tarefa de apresentar uma pilha de Volta e 
mostrar de forma didática os elementos da lei Ohm. Mas como o curso foi sendo construído 
ao longo do semestre, fui encarregado de outras atividades. O experimento apresentado 
então foi mudado então para a resistência elétrica da grafite, que era um experimento 
originalmente de um aluno de F609.
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Estou também encarregado de construir uma pilha de volta que fique presa na 
parede. Este tópico será tratado mais adiante

Dentro do escopo da disciplina devem-se realizar visitas ao laboratório para a 
confecção e ajustes dos projetos. 

Fizemos também foi feitos um esboço do layout da apresentação, com a organização 
e seqüência que os alunos irão seguir. 

Vídeos

Foi feita uma exibição dos vídeos dos projetos apresentados em semestres anteriores 
nas disciplinas F609 e F809. Com comentários do coordenador.

Visita ao evento Museu de Ciências

O evento não pode ser realizado por motivos profissionais.

Apresentação para o público

Como já foi citado, houverem três apresentações para o público. As duas primeiras 
foram para escolas públicas. Essa experiência foi marcante para mim como professor, pois 
leciono já a 4 anos em uma escola particular e nunca tinha tido contato com um público de 
maior simplicidade.

Foi extremamente gratificante ver o entusiasmo e o interesse dos alunos. Sendo 
todos eles com base fraca, devido ao ensino publico no Brasil ser de qualidade 
questionável, as perguntas foram interessantes e abundantes. Tanto que segue um anexo 
com as perguntas registradas durante as apresentações. 

Foi realmente uma experiência surpreendente. Já as apresentações para a 
comunidade ocorreram de forma normal, como vem acontecendo na disciplina.

Abaixo temos uma foto que representa bem o espírito da disciplina: 
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Ilustração 1: Público nas apresentações

Descrição dos experimentos

Meus experimentos visam a demonstração do funcionamento de uma pilha de Volta, 
além de elementos de um circuito elétrico. Neste circuito mostraremos também a 
condutividade elétrica do grafite. 

De uma forma geral será montada uma pilha de acordo com o experimento realizado 
pelo relatório em anexo de um aluno de disciplina de F609. 

Teremos abaixo a descrição dos experimentos.

Pilha de Volta (Pilha tipo Taças)

A pilha de Volta é um experimento que consiste basicamente em utilizar a 
capacidade de oxidação dos metais para gerar uma diferença de potencial. Esses metais em 
soluções ácidas tendem a sofrer reações onde ocorre liberação de elétrons que percorrem 
um caminho (corrente elétrica) e fazem funcionar um pequeno aparelho elétrico. 

A montagem é feita com os seguintes materiais: 
- Placas de zinco e cobre (Pedaços de 10 x 3 cm)
- Fios condutores ligados a placa.
- Potes plásticos com capacidade de 400 ml.
- Água e sal, ou ácido acético.
- Um pequeno relógio digital.

Com estes materiais montamos a pilha de acordo com a figura abaixo:
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Ilustração 2: Montagem Experimental 1

O fenômeno é explicado da seguinte forma: em meio ácido, o zinco tem seu 
equilíbrio deslocado para a formação de íons,

Zno = Zn+2 + 2 e-                                                  (1)

Desta forma o íon do zinco fica dissolvido na água mais seus dois elétrons. Mas na 
solução temos placas de cobre com dois elétrons na Valencia, desta forma os íons se juntam 
ao cobre que se oxida, formando uma camada de zinco depositado sobre o mesmo. A 
equação para isso é:

Cu ++  + 2e- = Cu 0                                                                   (2)

Assim temos a equação final balanceada de oxi-redução para a pilha de volta, onde 
o número de elétrons se equilibram e ocorre o fluxo de elétrons de uma placa para a outra.

Condutividade Elétrica do Grafite

Neste experimento foi utilizado um aparato construído por um aluno de F 609.
Os materiais que forma utilizados para a confecção do aparato foram:

- Bateria de 9 V.
- Prendedores de madeira (para roupa).
- Suporte de madeira com regulagem.
- LEDs e potenciômetro.
- Tiras de papel ( 10 a 20 cm x 2 cm)
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- Lápis escolar comum
- Fios

 Este,consistia basicamente em um circuito alimentado por uma bateria que ascendia 
5 LEDs. A corrente atravessava um caminho feito com grafite de lápis em uma tira de 
papel.

A idéia principal era mostrar também que quando maior o caminho para a corrente 
percorrer maior era a resistência e, portanto a quantidade de LEDs que ascendiam era 
menor. Para isso, havia uma ponta do circuito que era variável, feita de fio flexível. Essa 
ponta do circuito era posta sobre a tira com grafite em diferentes posições, fazendo assim 
variar a resistência. 

Todo esse aparato se baseada na Lei de Ohm e na Resistividade Elétrica.

U = R x i                                                        (3)

Como exemplo do que foi feito, temos uma foto do aparato apresentado.

Ilustração 3: Montagem Experimental 2

Mas esperamos que a explicação seja suficiente e deixaremos de anexo o caminho 
eletrônico que leva ao relatório final deste experimento com mais detalhes. 

Conclusão

Tendo em vista o cronograma da disciplina, concluímos que o trabalho foi prazeroso 
no sentido de termos contato com alunos do 2º grau. Como já citei, sou professor de escola 
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particular e a realidade que tive contato com os alunos da escola pública foi enriquecedora. 
Além de ter acrescentado mais didática a minha maneira de dar aula. E como um todo se 
adquire uma visão maior da real situação da educação no Brasil.

Por fim podemos citar que o contato com os outros integrantes do curso foi muito 
proveitoso e o aprendizado foi constante. Fazer parte de um trabalho onde tudo foi sendo 
construído sem duvida ajudou na minha formação.  

Apesar de uma carga grande de trabalho acreditamos em um bom resultado no 
futuro.

Referências Bibliográficas

Relatório da Pilha de Volta e Condutividade Elétrica da Grafite

www.ifi.unicamp.br/%7Elunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/lista_projetosF809.htm

Anexo

Segue as perguntas feitas pelos alunos nas apresentações minhas e da aluna Marina 
Brustello.

Pilhas (Luiz)
1- O sal ativa os elétrons?
2- O que podemos colocar na solução? Pode ser ácido?
3- E se colocássemos alumínio?
4- Como funciona o relógio de corda?
5- A energia gerada se renova ou se acaba?
6- Pilha tem a ver com a química?

Circuito (grafite)
1- O que contém na grafite? 
2-  Encosta no Arley... é você é branco....

Eletrostática

1- O que está acontecendo?
2- Como funcionam as células solares?
3- Relacionamento dos fenômenos eletrostáticos com a temperatura.
4- Sugestão da mudança do material do Versório.
5- Canudo sugou as cargas?
6- Eletrostática não tem a ver com a tomada?
7- Por que a televisão puxa bem os pelos do braço?
8- Posso levar choque só no metal?


