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Neste relatório descrevemos as atividades desenvolvidas durante a disciplina 

Tópicos de Ensino de Física II (F 709), ministrada pelo Professor Jose Joaquín 

Lunazzi no Instituto de Física “Gleb Wataghin” da Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp-SP).  

 

 

INTRODUÇÃO 

 
 Aprender algo novo cada vez mais parece se distanciar dos objetivos dos 

alunos, diferentemente do que seria esperado, pois aprender é uma atividade 

prazerosa, motivante. Certamente isso é, pelo menos em parte, resultado do sistema 

de ensino que vem sendo utilizado nas escolas, onde se valorizam a memorização 

de conhecimentos desconexos e a habilidade de resolver exercícios mnemônicos. 

 Tradicionalmente o que vemos nas escolas e, particularmente nas aulas de 

física, é um processo passivo, onde supostamente o professor ensina e o aluno 

aprende – uma transmissão de conhecimento. Apesar disso, diversos estudos têm 

mostrado a ineficiência desse processo. Inclusive, muitas vezes, os professores 

tendem a ensinar da forma como aprenderam por julgarem terem obtido sucesso, 

porém, pode-se especular que, na verdade, esses professores aprenderam não 

como consequência desse ensino, mas apesar dele. [2] 

 Não basta que os alunos apenas aceitem as leis da física e saibam aplicá-las 

em exercícios, é necessário que eles pensem sobre o sentido de determinada teoria 

e consequentemente saibam utilizá-la para explicar os fenômenos que presenciam 

no cotidiano, pois o que normalmente vemos é uma concepção que distingue a 

realidade daquilo que é dito pela física. [1] Os alunos costumam apenas copiar aquilo 

que o professor escreve na lousa sem que a informação passe pelo cérebro. [2] 

 A educação é muito mais do que uma simples transferência de informação, é 

um processo em que desenvolvemos um modelo mental para assimilar essa 

informação. Aprender não é necessariamente uma consequência de ensinar. Assim, 

talvez a principal tarefa de um professor seja ajudar o aluno a aprender, direcionar 

as atividades para que o próprio aluno possa construir ativamente seu 

conhecimento. [2] 

 As aulas oferecidas nas escolas costumam dar respostas à perguntas que 

ninguém fez. Dessa forma, deve-se valorizar muito as dúvidas e questionamentos 
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dos alunos, pois mostram seu interesse pelo assunto, sua vontade em conhecer a 

explicação para aquilo que os intriga. Além disso, discussões feitas entre os próprios 

alunos são de extremo valor, visto que todos saem ganhando: aqueles que tentam 

explicar e aqueles que tentam compreender. Aliás, a explicação de um colega pode, 

muitas vezes, ser compreendida mais facilmente do que a explicação de um 

professor, afinal, quanto mais se sabe sobre um assunto mais difícil se torna explicá-

lo de forma simples pois se esquecem as dificuldades conceituais envolvidas (a 

tendência é acharmos fácil aquilo que sabemos e difícil aquilo que não sabemos). [2] 

 Atividades que aliam teoria, demonstrações, práticas e conhecimentos de 

natureza cultural, como as desenvolvidas por nós com os alunos que visitaram o 

Planetário Municipal de Campinas, parecem deter a capacidade de redirecioná-los 

ao caminho da “vontade de aprender” – haja visto o interesse demonstrado por eles 

durante as atividades e, consequentemente, parecem propiciar oportunidades para 

que construam seus conhecimentos de forma ativa através da participação. 

  

 
ATIVIDADES REALIZADAS  
 
 Durante o primeiro mês de aulas da disciplina, mais precisamente, durante as 

quatro aulas do mês de março (dias 5, 12, 19 e 26), o Professor Lunazzi ministrou 

aulas para a turma abordando alguns assuntos como, por exemplo, noções de 

informática e a importância do uso de programas livres. Além disso, nos explicou a 

natureza da disciplina, sua história e as atividades a serem realizadas por nós. Vale 

destacar, também, alguns comentários do Professor Lunazzi no que diz respeito à 

importância da colocação da voz numa palestra e à importância de apresentarmos 

aos alunos os conceitos através de uma linguagem simples, uma linguagem que 

eles possam entender. Durante esse mês de março tivemos como tarefa ler os 

relatórios dos alunos que já haviam cursado a disciplina e no dia 26 de março 

fizemos uma prova, a qual consistia em descrever experimentos aplicados, a 

maneira como são aplicados, seu funcionamento, comentários do público, etc.  

Alguns alunos da turma ficaram responsáveis em auxiliar e participar dos 

eventos que viessem a ser realizados na Unicamp (Exposição de Holografia) – as 

escolas entravam em contato com o Professor Lunazzi e marcavam uma sexta-feira 

para participarem das atividades no Instituto de Física “Gleb Wataghin” (IFGW). Já 

outra parte da turma se comprometeu em desenvolver atividades com as escolas 
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que visitam o Planetário Municipal de Campinas – esse foi o meu caso. Fiz parte do 

grupo que desenvolvia as atividades no Planetário às sextas-feiras à tarde, 

juntamente com os colegas André Luiz de Oliveira e Cristiano Horta Tanizaka 

Alvarenga. 

 As atividades desenvolvidas por nós com os alunos que visitavam o 

Planetário foram a apresentação de uma palestra intitulada “A Boa Óptica dos Pré-

Colombianos” – criada pelo Professor Lunazzi; a realização de demonstrações com 

o uso de uma lente preenchida com água, um laser e um espelho que gira movido 

por um pequeno motor; e a realização de uma atividade prática utilizando os 

espelhos “La Nube” (ver adiante seção que explica o que são esses espelhos). 

 Ao todo foram oito dias desenvolvendo atividades no Planetário, mais 

precisamente nos dias 09, 16, 23 e 30 de abril e 07, 14, 21 e 28 de maio. Nos dias 

02 de abril e 04 de junho não desenvolvemos atividades devido aos feriados. 

 

 

SOBRE OS ESPELHOS “LA NUBE”  

 

 As referências mais remotas sobre a utilização de espelhos vem da América 

Latina, da China e da Grécia há mais de dois mil anos atrás. Na América Latina, 

sobretudo, há evidências de que os povos pré-colombianos que aqui viviam eram 

capazes de construir os espelhos de maior qualidade e com diferentes raios de 

curvatura através do polimento de rochas. [1] 

 Hoje, mais do que nunca, os espelhos fazem parte de nossas vidas. Além 

disso, costumam ser amplamente utilizados em demonstrações e experimentos 

didáticos. Porém, há cerca de trinta anos, Mireya Baglietto, uma artista plástica 

argentina, teve a criativa ideia de posicionar horizontalmente um espelho na altura 

do nariz a fim de representar o mundo de ponta cabeça, iludindo nosso cérebro para 

que pensemos estar abaixo de nós aquilo que na verdade está acima. Dessa forma, 

nosso senso de equilíbrio fica alterado por termos a impressão de que estamos 

caminhando sobre aquilo que na realidade está acima – o céu ou o teto passa a ser 

nosso chão. Baglietto tem utilizado essa atividade com finalidades artísticas e 

terapêuticas. [1] 

 Tão criativa quanto a ideia de Baglietto foi a ideia do Professor Lunazzi de 

utilizar esse aparato para o uso didático, objetivando entusiasmar os alunos pela 
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óptica e possibilitando que eles percebam a simetria proporcionada pelos espelhos 

planos agora na direção vertical (e não na horizontal como ocorre cotidianamente). A 

essa experiência foi dado o nome artístico de “La Nube”, evocando a sensação de 

flutuar no ar. [1] 

 Alguns espelhos “La Nube” faziam parte do material por nós utilizado no 

Planetário. Em síntese, eles são espelhos planos cortados em um dos lados para 

que possam se encaixar ao nariz, possuem uma camada de borracha embaixo e 

bordas de borracha protegendo contra batidas (para maiores detalhes ver referência 

[1]). 

Figura 1: Espelho “La Nube”  

 

Embora nunca tenham sido relatados acidentes durante a realização do 

experimento, sempre é necessário tomar muito cuidado, afinal, trata-se de um 

experimento que torna instável a ação de andar, o que pode levar à uma queda e 

possivelmente à cortes devido à quebra do espelho. Assim, antes de 

desenvolvermos essa atividade com os alunos que estavam visitando o Planetário, 

alertávamos sobre os cuidados a serem tomados: andar devagar e arrastando os 

pés. Além disso, nós, os monitores (André Luiz, André Rolim, Cristiano e eu) 

ficávamos sempre ao lado da pessoa que estava participando do experimento a fim 

de garantir que nenhum acidente ocorreria – como, de fato, não ocorreu. Além disso, 

é importante tomar cuidado com a luz do Sol, que pode acabar queimando parte da 

retina caso incida nos olhos da pessoa. Superamos esse obstáculo realizando o 

experimento num lugar coberto (parte de trás do Planetário) quando havia Sol. 

Dizíamos para o participante tentar caminhar sobre uma coluna (que na verdade faz 

parte do teto) e, conforme iam avançando, podiam chegar a “andar nas nuvens” – 

como relatado por muitas pessoas. 

  A atividade entusiasmava muito os alunos e até os professores que os 

estavam acompanhando, o que prova que não são necessários experimentos caros 



 6 

e sofisticados para despertar o interesse – basta realizar atividades criativas, 

inovadoras e que propiciem a participação direta das pessoas. 

 

 

DETALHES SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CADA DIA 

 
- Dia 09/04/2010 

 

Neste dia estivemos pela primeira vez no planetário. Nos foram apresentados 

os funcionários, a infra-estrutura do local e o principal: os materiais disponíveis para 

a realização de nosso trabalho e a sala de nossas apresentações – uma sala 

razoavelmente grande (comporta aproximadamente sessenta pessoas sentadas) 

com um computador conectado a um projetor e uma bancada onde demonstrações 

podem ser feitas. 

Um dos funcionários do Planetário, o astrônomo João, apresentou à escola 

visitante uma palestra sobre o Sistema Solar, focando, sobretudo, na noção de como 

a gravidade de um planeta está relacionada à sua massa. Fomos recebidos com 

muita cortesia pelo palestrante que nos convidou para assistir a apresentação. 

Aceitamos o convite. Essa palestra já estava agendada e não foi possível 

proferirmos também a nossa devido à escassez de tempo da escola. 

Apesar disso, assistir à palestra foi de grande valia para nossas futuras 

apresentações, pois pudemos adquirir certo conhecimento acerca da postura correta 

de um palestrante, de como trabalhar com as dúvidas dos alunos, como manter o 

silêncio durante a exposição das ideias, etc. 

A fim de complementar as atividades desenvolvidas pela escola em sua visita 

ao Planetário, oferecemos a ela a atividade com os espelhos “La Nube”.  

Ao todo haviam cerca de quarenta alunos da quinta série do ensino 

fundamental, os quais adoraram a atividade por ela possibilitar enganar o cérebro 

criando a sensação de estar com os pés no teto. Até mesmo as professoras que os 

acompanhavam participaram, relatando, também, terem gostado da atividade. 

Ressaltando que todas as medidas de segurança foram tomadas a fim de prevenir 

qualquer acidente. 

 

- Dia 16/04/2010 
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Neste dia atendemos a Escola Estadual Professora Conceição Ribeiro, 

localizada na cidade de Campinas e de financiamento público. 

Como ainda não havíamos tido contato com a palestra que é apresentada 

pelos alunos da disciplina (F709) às escolas visitantes, o funcionário André Rolim, 

nosso supervisor no Planetário, a apresentou. Trata-se de uma apresentação criada 

pelo Professor Lunazzi cujo título é: “A boa óptica dos pré-colombianos” e que visa 

introduzir aos alunos alguns conceitos de óptica (como reflexão, refração, etc). Além 

disso, ela contém alguns slides com imagens 3D, as quais a partir do uso de óculos 

especiais (disponíveis no Planetário) podem ser visualizadas. Ao todo, são em torno 

de trinta minutos de apresentação.  

Algumas dúvidas foram manifestadas pelos alunos durante a exposição da 

palestra, dentre elas: 

– Uma foto é uma imagem? 

– Por que o mapa está ao contrário? 

– Por que pintaram as mãos na caverna? 

– Por que a imagem aparece invertida? (pergunta feita quando demonstramos a 

formação da imagem de um dos integrantes do grupo através da lente de água). 

O palestrante (André Rolim) as respondeu sempre procurando utilizar uma 

linguagem simples.  

Finalizada a palestra, nos deslocamos para fora do prédio e realizamos a 

atividade com os espelhos “La Nube”.  

Os alunos, que já se mostravam maravilhados com o que haviam visto no 

Planetário e em nossa apresentação (sobretudo devido às imagens 3D), estavam 

empolgados com mais uma novidade, mostrando-se altamente receptivos e dizendo 

terem adorado o aprendizado em forma de brincadeira. 

 

- Dia 23/04/2010 

 

Neste dia o Professor Lunazzi e nossos colegas de turma responsáveis por 

desenvolver os trabalhos da disciplina na Unicamp visitaram o Planetário. 

Primeiramente, desenvolvemos com a escola visitante o experimento com os 

espelhos “La Nube”. Enquanto realizávamos essa atividade – a qual foi filmada pelo 

Professor Lunazzi - nossos colegas chegaram.  
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Após todos os alunos terem participado, nos dirigimos para a sala de 

apresentações a fim de apresentarmos a palestra sobre óptica, a qual foi ministrada 

pelo colega de turma André Luiz de Oliveira. A palestra também foi filmada 

integralmente por nosso tutor. 

Muitas dúvidas surgiram por parte dos alunos, dentre elas: 

– Por que, no escuro enxergamos em preto e branco? 

– É verdade que o gato enxerga com o bigode? 

– Por que, eu me vejo nos olhos do meu amigo? 

– Como funciona o olho? 

Como podemos ver, muitas das questões levantadas estavam mais 

relacionadas à biologia do que à física. Mesmo assim, procuramos, dentro do 

possível, responder à todas. 

 

- Dia 30/04/2010 

 

Neste dia recebemos uma outra turma de alunos da Escola Estadual 

Professora Conceição Ribeiro. Os alunos que já haviam participado das atividades 

comentaram suas experiências com os alunos que iriam participar dessa vez, os 

quais, ao chegarem ao Planetário, já foram nos questionando acerca dos espelhos 

(os espelhos “La Nube”, obviamente). 

Primeiramente, apresentamos à turma a palestra “A boa óptica dos pré-

colombianos”, desta vez ministrada pelo colega Cristiano Horta Tanizaka Alvarenga.  

Tudo ocorreu em perfeita harmonia, valendo ressaltar que, nesse caso, os 

alunos já detinham algumas concepções acerca das atividades. 

Como sempre, como não poderia ser diferente, algumas dúvidas foram 

manifestadas pelos alunos, dentre elas: 

– Por que a sombra muda conforme você mexe a mão? (se referindo à sombra 

formada na parede quando o palestrante Cristiano movia sua mão em relação à luz 

vinda do projetor). 

– Por que não se pode por a mão nos óculos? (se referindo aos óculos 3D) 

– Como estas imagens pulam pra fora quando coloco os óculos? (se referindo aos 

óculos 3D) 

– Por que em Marte não tem vida? 
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– Por que a imagem ficou torta neste espelho? (se referindo ao espelho côncavo 

mostrado em um dos slides da apresentação) 

Após a palestra, realizamos a atividade com o espelho “La Nube”. 

Novamente, como ocorre invariavelmente, os alunos adoraram. Um deles, o qual eu 

acompanhei durante a atividade (cada monitor ficava ao lado de um participante por 

questões de segurança), disse “Tio, eu não posso levar um desse pra casa?”. 

 

- Dia 07/05/2010 

 

Neste dia, infelizmente, fomos impossibilitados de apresentar a palestra 

devido a uma pequena reforma que estava sendo realizada no recinto. Não fomos 

avisados antecipadamente.  

Apesar disso, a atividade com os espelhos “La Nube” foi desenvolvida 

normalmente, afinal, ela ocorre nos arredores do Planetário, em local aberto. Um 

dos alunos disse: “Eu nunca pensei que pudesse andar no teto igual o homem-

aranha!”.  

O interesse foi tão grande por parte dos alunos e professores que nos 

pediram alguma forma de contato. Dessa forma, divulgamos a página do professor 

Lunazzi (que dá acesso à outras páginas de interesse como a da disciplina): 

www.ifi.unicamp.br/~lunazzi. Comentamos também sobre a exposição de holografia 

que ocorre na Unicamp.  

 

- Dia 14/05/2010 

 

Neste dia, devido à escassez de tempo relatada pela escola, acabamos não 

apresentando nossa palestra sobre óptica, o que, sem sombra de dúvidas, é um fato 

triste tanto para nós como para os alunos, afinal, ficamos impossibilitados de 

crescermos como aspirantes a professor e eles perdem a oportunidade de terem 

contato com novos conhecimentos. 

Apesar disso, ao menos a atividade com os espelhos “La Nube” pode ser 

desenvolvida. Houve muitos relatos de enorme satisfação por parte dos alunos e 

professores. Um deles disse “Olha! Estou andando nas nuvens!”, o que foi 

propiciado devido ao dia estar nublado – lembrando que o Sol é um dos potenciais 

fatores de acidentes.  
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- Dia 21/05/2010 

 

Neste dia recebemos a Escola Municipal de Ensino Fundamental Doutor João 

Alves dos Santos, localizada na cidade de Campinas. 

Dessa vez, a palestra foi ministrada por mim (André Coelho da Silva) e, assim 

como em todas as outras, tudo ocorreu sem nenhum problema. 

Devemos ressaltar, porém, que, diferentemente do que ocorreu nas outras 

ocasiões, esta turma era formada por alunos de mais idade - alunos da nona série 

do ensino fundamental, ou seja, uma turma composta por adolescentes. 

O interesse demonstrado não foi tão grande comparado com o manifestado 

pelas turmas de menor idade. Durante a palestra, muitos alunos se mostraram 

dispersos, tendo sido necessário intervir com certa frequencia para manter um bom 

ambiente. O pequeno número de perguntas que surgiram também reflete esse 

interesse não tão grande: 

- Como funciona os óculos 3D do cinema? 

- Este mapa não esta errado? (se referindo a um mapa do globo terrestre mostrado 

em um dos slides da apresentação) 

- Por que a imagem da gente cresce quando chegamos perto de um espelho de 

supermercado? 

Após o termino da palestra, nos dirigimos para o exterior do Planetário onde 

realizamos com a turma a atividade com os espelhos “La Nube”. Houve um interesse 

razoável pela atividade. Os primeiros alunos que fizeram o experimento acabaram 

empolgando o resto da turma através de seus comentários. 

 

- Dia 28/05/2010 

 

 Após assistir à sessão do Planetário a escola visitante se interessou em 

participar de nossas atividades. Apesar disso, disseram ter limitação em relação ao 

tempo que podiam ficar. Consequentemente, tivemos que apresentar a palestra 

mais rapidamente a fim de também desenvolvermos a atividade com os espelhos 

“La Nube”.  

 Primeiramente, apresentamos a palestra sobre óptica para os alunos. Dessa 

vez, o colega André Luiz de Oliveira a ministrou. Tudo ocorreu normalmente: os 
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alunos pareciam bastante atentos. Entretanto, poucas dúvidas foram levantadas por 

eles, mesmo tendo o palestrante constantemente perguntado se eles queriam fazer 

alguma pergunta. Seguem abaixo as perguntas feitas pelos alunos: 

- O que é isso aí? (se referindo à imagem de uma mão formada por um espelho 

côncavo, a qual é mostrada em um dos slides da apresentação). 

- Por que a imagem está de ponta cabeça? (se referindo a imagem de um dos 

monitores – nesse caso funcionando como objeto - formada pela lente preenchida 

com água). 

- E o que acontece quando a gente tá de ponta cabeça? (pergunta suscitada após 

fazermos a menção de que as imagens são formadas em nossa retina de ponta 

cabeça – é o nosso cérebro que “gira" a imagem). 

 Como acontece normalmente, o auge da apresentação em termos de 

contentamento dos alunos ocorreu durante a exibição das imagens 3D. Dessa vez 

tivemos que superar um problema: a sala estava totalmente ocupada e foi 

necessário distribuir alguns “óculos especiais” diferentes (feitos com outros materiais 

mas que também funcionam) daqueles que normalmente são usados – de modo 

contrário, algumas pessoas não conseguiriam participar da atividade.  

Após o término da palestra, nos dirigimos para o exterior do recinto para 

desenvolver a atividade com os espelhos “La Nube”. Como a escola estava com 

limitação de tempo disponível, os quatro monitores presentes (André Luiz de 

Oliveira, André Rolim, Cristiano Horta Tanizaka Alvarenga e eu) auxiliaram os alunos 

na atividade simultaneamente, a fim de todos poderem participar sem comprometer 

o cronograma da escola. O entusiasmo foi generalizado, inclusive, alguns alunos 

pediram para realizar o experimento novamente: “Posso ir de novo?”. 

 

 

DIFICULDADES ENCONTRADAS NO DESENVOLVIMENTO DE NOSS O 

TRABALHO NO PLANETÁRIO  

 

 Fomos muito bem recebidos pelos funcionários do Planetário Municipal de 

Campinas, em especial pelo funcionário André Rolim, ex-aluno da disciplina. Todas 

as condições necessárias para o desenvolvimento de nossas atividades foram 

fornecidas: a infra-estrutura do local, os materiais experimentais, etc. 
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 Em todas as sextas-feiras que estivemos presentes no Planetário haviam 

escolas participando da seção oferecida por eles. Nosso supervisor no Planetário, 

André Rolim, oferecia, então, às escolas nossas atividades (a palestra e atividade 

prática com os espelhos “La Nube”). Muitas delas acabavam aceitando a proposta. 

Porém, algumas diziam estar com escassez de tempo – às vezes, até, por terem 

chegado atrasadas ao Planetário. Dessa forma, optávamos, então, por realizar com 

os alunos apenas a atividade com os espelhos “La Nube”. Não tínhamos como 

prever quando isso ocorreria (nem mesmo os funcionários do planetário tinham), 

assim, essa foi a maior dificuldade encontrada por nós durante o desenvolvimento 

de nosso trabalho. Obviamente, o ideal seria poder apresentar aos alunos a palestra 

sobre óptica, mas, infelizmente, isso nem sempre foi possível. 

 No meu caso, outra dificuldade encontrada (e plenamente superada) foi em 

relação ao deslocamento até o planetário. Em todas as oportunidades fui de ônibus 

da Unicamp até as proximidades do Planetário, o que levava em torno de 30 

minutos. O mesmo ocorria para voltar à Unicamp. Assim, para não chegar atrasado, 

esperava o ônibus cerca de uma hora antes do horário que devia estar no 

Planetário.  

 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

 Sem dúvida alguma foram de grande valia as atividades desenvolvidas nessa 

disciplina para a minha formação como futuro professor. Em especial, desenvolver 

com alunos do ensino básico atividades que notadamente os motivam é 

extremamente gratificante, ao passo que percebemos que eles estão interessados 

em aprender novos conhecimentos. Nesse sentido, pude aprender um pouco sobre 

como lidar com as dúvidas levantadas por eles, as quais devem ser muito 

valorizadas justamente por demonstrarem a vontade de aprender, o entusiasmo 

deles. Questioná-los a todo momento, fazendo com que pensem sobre o assunto a 

fim de que possam construir seus próprios conhecimentos – essa foi uma das lições 

que creio ter aprendido. 

 Além desse contato com os alunos, foi de grande valor também poder 

trabalhar em grupo. Antes de cada apresentação preparávamos tudo: ligávamos o 
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computador, o projetor; preenchíamos a lente com água; alinhávamos o laser, etc; 

visando deixar tudo pronto para não ocorrerem imprevistos durante a apresentação. 

 A demonstração com o laser e a lente chamava muito a atenção dos alunos, 

os quais podiam perceber a existência de um ponto focal, bem como, analisar as 

imagens formadas fazendo um paralelo com o olho humano. 

 Quanto à exibição das imagens 3D, esse foi sempre o ápice de nossas 

apresentações em termos de entusiasmo, ainda mais agora, que surgiram os 

famosos filmes em 3D no cinema. Embora o mecanismo que produz o efeito de 

percepção da profundidade seja diferente nos dois casos, o efeito final é 

semelhante, assim, creio que essa atividade lúdica, além de cumprir com seu papel 

motivacional, também propicia aos alunos de condição sócio-econômica inferior o 

contato com as tão faladas imagens 3D. 

 Em geral, a palestra foi sempre muito bem aceita pelos alunos: eles 

interagiam, perguntavam, podiam aprender algumas coisas novas, etc. Mas, 

sobretudo, a atividade com os espelhos “La Nube” demonstrou ser a que mais 

entusiasmava a todos. Como o cérebro humano podia ser enganado tão facilmente, 

utilizando apenas um simples espelho plano? 

 Em conjunto, as atividades desenvolvidas propiciaram a oportunidade de os 

alunos aprenderem conhecimentos novos sobre física. Mas, talvez, o principal papel 

delas seja o de reavivar neles a vontade de aprender, a vontade de experimentar, a 

vontade de questionar o por quê das coisas, afinal, a motivação é tida hoje como um 

dos maiores problemas da escola. 
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 A seguir colocamos algumas fotos registradas durante nosso trabalho no 

Planetário.  

 

 

Figura 2: Salão de entrada do Planetário Municipal de Campinas 

 



 15 

  

Figura 3: Sala de palestras do Planetário Municipal de Campinas recebendo alunos 
para participarem das atividades. 
 

 
Figura 4: André Luiz Oliveira e André Rolim acompanhando professores durante a 
realização da atividade com os espelhos “La Nube”. 
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Figura 5: Eu acompanhando um aluno durante a realização da atividade com os 
espelhos “La Nube”. 
 

 
Figura 6: Alunos e demais integrantes da escola visitante observando e aguardando 
para participarem da atividade com os espelhos “La Nube”. 
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Figura 7: Aluna participando da atividade com os espelhos “La Nube”. 
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ANEXOS 

 

Como anexos colocamos as opiniões dos representantes de algumas das 

escolas que participaram de nossas atividades (nem todas as escolas emitiram suas 

opiniões). Tratam-se de fichas distribuídas por nosso supervisor no Planetário 
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(André Rolim) após o encerramento de nossas atividades. Com isso, pudemos obter 

um “retorno” do público, a fim de aprimorarmos nosso trabalho. 
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