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I - Introdução: 

O programa da disciplina  visou principalmente  a interação dos 

alunos  de  Licenciatura  em Física  X  alunos  do  Ensino  Médio, 

permitindo  assim um primeiro  contato  com o público  que  nos 

aguarda nos próximos anos. Foi enfatizado o projeto, a confecção 

e o uso das demonstrações sobre Física no ensino médio. Além 

disso, foram desenvolvidas atividades extra-classe com o próprio 

professor coordenador da disciplina, José Joaquím Lunazzi.

No  início  do  curso,  nas  quatro  primeiras  aulas,  foram 

apresentadas opções de escolha:

• Grupo Exposição de Holografias

• Grupo Planetário

• Grupo Experimentação nas Escolas

Como  eu  estava  fazendo  estágio  em  uma  escola  estadual, 

aproveitei para escolher o terceiro grupo de atividades. Não por 

isso deixei  de participar também em diversas atividades com o 

Grupo  de  Exposição  de  Holografias,  inclusive  participei  como 

monitor em uma das apresentações.

Para as escolas, procurei seguir sugestões dos cadernos do alunos 

que  a  Secretaria  de  Educação  do  Estado  de  São  Paulo  faz  e 

apresentei em sala de aula aos alunos do 3º ano do Ensino Médio 

ao todo duas experiências simples, interessantes e de fácil acesso: 

Atração  e  repulsão  de  cargas  elétricas  e  um  Motor  Elétrico 

simples.



II - Desenvolvimentos das atividades realizadas:

# Grupo Experimentação nas Escolas

A tradicional Escola Estadual Vitor Meireles em que foi realizada 

as experiências se localiza no Bairro São Bernardo da Cidade de 

Campinas.  

As atividades foram concentradas nos terceiros anos do Ensino 

Médio;  ao  todo  quatro  turmas  do  período  da  manhã.  Os 

experimentos foram apresentados nos momentos mais oportunos 

do curso dos alunos com o objetivo de servir de complemento a 

teoria desenvolvida em sala de aula.

1ª Atividade: Atração e repulsão de cargas elétricas.

- Material: Canudinhos plásticos, copo plástico e palito de dente.

Cada grupo de 3 a 4 alunos recebeu os materiais e foi incentivado 

a construir o aparato que se pode ver na figura abaixo:



O  experimento  consistia  em  atritar  o  bastão  plástico  e 

posteriormente aproximar do outro equilibrado no palito de dente. 

Ao aproximar um corpo eletrizado negativamente, acontece é que 

os elétrons de condução da extremidade mais próxima do canudo 

neutro  são  repelidos  pela  carga  negativa  da  barra  de  plástico, 

deixando a extremidade mais próxima com uma falta de elétrons 

e,  portanto,  com  uma  carga  total  positiva.  Como  está  mais 

próxima da barra de plástico,  esta carga positiva é atraída pela 

carga negativa da barra de plástico com mais força do que a carga 

negativa  que  se  acumulou  na  outra  extremidade  é  repelida. 

Embora a barra de plástico pendurada como um todo continue a 

ser eletricamente neutra, dizemos que possui cargas induzidas, o 



que significa que algumas das cargas negativas e positivas foram 

separadas pela presença de uma carga próxima. Destaca-se que 

apenas  os  elétrons  de  condução,  que  possuem  carga  negativa, 

podem se mover; os íons positivos permanecem onde estavam.

2ª Atividade: Motor Elétrico Simples

- Material:  Fio de cobre esmaltado, duas presilhas metálicas de 

arquivo (clipes), pilhas (uma de 1,5 V é suficiente), um ímã de 

barra, um pedaço de madeira.

O que fazer?

1 – Faça uma bobina com o fio esmaltado. Ela pode ser redonda 

ou quadrada. Para a construção da bobina, podem-se utilizar os 

três dedos centrais ou uma das pilhas mesmo, dando de 3 a 10 

votas dependendo da grossura do fio. Deixar pequenos pedaços, 

de aproximadamente 3 a 5 cm, nas duas extremidades do fio. Eles 

servirão de eixo de rotação do motor.

2 – Para apoiar a bobina, faça duas hastes com os clipes.

3 - Encaixe as hastes no pedaço de madeira.

4  –  A  pilha  servirá  como  fonte  de  energia  elétrica,  ficando 

conectada aos clipes (hastes), produzindo corrente na bobina do 

motor.  No  lugar  da  pilha,  pode-se  utilizar  um  carregador  de 

bateria de celular que não sirva mais para o celular.  Mas, para 



isso, deve-se retirar o plug de saída para que se possam ter dois 

fios para serem ligados ao terminal do fio da experiência.

5 – A parte fixa do motor será constituída de um imã permanente, 

que será colocado sobre a tábua.

6 – Para colocar o motor em funcionamento, não se esqueça que o 

verniz do fio da bobina é isolante elétrico. Assim, deve-se raspá-

lo para que o contato elétrico seja possível. Além disso, em um 

dos lados deve-se raspar só uma parte, deixando o resto intacto ao 

longo do comprimento. 

7 – Dar um pequeno impulso inicial para dar a partida no motor e 

observe seu funcionamento.

A montagem pronta segue na figura abaixo:

Ao passar  a  corrente  elétrica  pela  bobina,  induz-se  um campo 

magnético em seu centro, transformando-a em um outro imã; isto 



é chamado de um eletroímã. O eletroímã e o imã se repelem e isso 

faz  girar  a  bobina.  Retirando  somente  uma  parte  do  verniz, 

transformamos  o  fio  em  um  interruptor  que  “liga  e  desliga”. 

Quando a  parte  lixada do fio  entra  em contato com o clipe,  o 

interruptor  está  ligado  e  os  imãs  se  repelem.  Quando  a  parte 

esmaltada  entra  em  contato  com  o  clipe,  o  interruptor  está 

desligado. Isso se repete sempre enquanto a bobina gira e mantêm 

o motor em movimento.

Segue outra imagem do experimento:



# Grupo Exposição de Holografias

Como  já  foi  citado  anteriormente,  minhas  atividades  foram 

alternadas  em  trabalho  nas  escolas  com  apresentação  de 

experimentos e participação das atividades semanais juntamente 

com o grupo de Exposição de Holografias.

Durante todo desenvolvimento do curso, o grupo se reunia todas 

as sextas-feiras. Nestas reuniões o professor Lunazzi inicialmente 

apresentou o projeto de Exposição de Holografias e aos poucos 

todos  foram  se  familiarizando  com a  natureza  da  disciplina  e 

também através  de  leituras  de  relatórios  feitos  por  alunos  que 

cursaram a disciplina nos semestres anteriores.

Recebemos alunos de escolas públicas de Campinas,  realizando 

com estas uma atividade que constitui  da apresentação de uma 

palestra  com conceitos  históricos  sobre  a  óptica  e  a  evolução 

desses conceitos a partir dos povos Pré-Colombianos e também 

da apresentação de certos experimentos que envolvem conceitos 

de óptica.

Ao todo, participei de 2 eventos de Holografia:

- Dia 09/04 (Módulo I)

O evento foi apresentado a uma turma de 2º no Ensino Médio do 

Colégio Sesi. Uma hora antes do evento, os monitores se reúnem 

para  preparação  do  ambiente  onde  a  Exposição  é  realizada. 

(Prédio da Faculdade de Educação – Sala LL08).



Ao  entrar,  os  alunos  se  deparavam  com  uma  Holografia  de 

Michael Jordan e ao fundo a música “What a Wonderful World – 

Louis  Armstrong”.  Após  todos  se  acomodarem,  o  professor 

iniciou a palestra. 

Na  apresentação,  abordou-se  conceitos  básicos  como  imagem, 

fenômenos ópticos como absorção, reflexão, refração e difração. 

Houve também apresentação de imagens e um vídeo estéreo 3D e 

em  seguida  exposição  de  holografias  e  experimentos  como 

espelho “La Nube”, lâminas de faces plano-paralelas, prismas de 

ângulo  de  refringência  variável,  lâmpada  de  fendas,  espelhos 

plano e esférico e lentes esféricas.

- Dia 28/05 (Módulo I)

Este  dia  acabou  sendo  especial,  pois  recebi  o  convite  do 

coordenador  do  curso  para  ser  monitor  do  evento.  Como  já 

conhecia  bem  os  experimentos,  me  senti  preparado  para 

participar.

Os  monitores  são  encarregados  dos  sub-módulos  reflexão  e 

refração, ou seja, após a apresentação do professor, os convidados 

são direcionados às experiências de óptica. A função do monitor é 

de explicar os fenômenos físicos envolvidos em cada experimento 

e incentivar os alunos e professores das escolas a experimentá-los, 

tocá-los e ter a oportunidade de compartilhar o aprendizado com 

seus colegas. Este é um momento que pode ser considerado muito 

importante  no  processo  de  desenvolvimento  do  aprendizado. 



Muitas vezes em museus e eventos de experimentação, as pessoas 

são  proibidas  de  tocar  nas  coisas  e  isso,  de  certo  modo,  as 

distanciam da ciência, como se a mesma fosse algo intocada ou 

somente para poucos.

Aqui, todos têm essa liberdade, podendo descobrir por si mesmas 

que são fenômenos muito simples e a proximidade pode talvez 

despertar nos jovens a paixão pela ciência. 



#Visita ao Planetário de Campinas (Dia 23/04)

O Museu  Dinâmico  de  Ciências  de  Campinas  (MDCC),  único 

museu municipal vinculado a Secretaria Municipal de Educação e 

composto  por  duas  unidades  –  o  Planetário  de  Campinas  e  o 

Espaço  Ciência-Escola  –  caracteriza-se  como  um  espaço  de 

educação não-formal. Por meio das atividades desenvolvidas pelo 

Museu, a população em geral e grupos escolares participam de 

experiências  científicas  muito  variadas  que  promovem  um 

questionamento acerca das produções da ciência e suas diferentes 

abordagens.  Buscando  uma  interação  com  o  público,  os 

profissionais  do  MDCC  propõem  atividades  que  despertam 

interesses  a  respeito  dos  processos  científicos  presentes  no 

cotidiano  e  especialmente  na  natureza,  aspecto  muito  presente 

pelo fato do Museu estar localizado no Parque Portugal, também 

conhecido como Lagoa do Taquaral.

Lá  pudemos  participar  das  atividades  junto  aos  monitores  do 

Grupo Planetário que consistia em demonstrar experimentos para 

escolas  visitantes  do  museu,  além  de  realizar  palestras  sobre 

holografia.

Neste dia fomos convidados a participar do evento do Planetário. 

Foi  realmente  emocionante  assistir  ao  show de  luzes  e  efeitos 

sonoros. Uma apresentação muito criativa e informativa a respeito 

da  nossa  Galáxia,  dando  ênfase  aos  planetas  do  sistema  solar. 

Fez-me lembrar  que somente  uma vez eu havia participado do 



evento quando ainda era criança. Foi um momento nostálgico e de 

muita satisfação participar desta atividade.

III – Conclusão

Ao longo do curso,  diversas  atividades  foram realizadas,  todas 

com o propósito  de desenvolver  em nós,  alunos de graduação, 

habilidades que possam ser, e serão, úteis ao nosso crescimento 

como  profissional  e  como  ser  humano.  Acredito  que, 

principalmente, pudemos por em pratica a capacidade de buscar 

alternativas em levar conhecimento aos alunos do Ensino Médio, 

dando  valor  à  simplicidade  e  da  importância  dos  fenômenos 

físicos que estão acontecendo ao nosso redor. Aprendi também a 

importância  de  experimentar  a  Física,  incentivando  o  aluno  a 

desenvolver  em  si  o  senso  crítico  das  coisas,  questionar  os 

fenômenos e buscar soluções desenvolvendo teorias,  quebrando 

certos paradigmas pré-estabelecidos não só pela sociedade como 

também por nós mesmos.

Ao final desse curso, fica marcada a aprendizagem que tivemos e 

a certeza de ser apenas o começo de uma longa jornada no ensino 

de Física que nos aguarda.
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