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Resumo
Este trabalho final vêem nos mostrar as atividades desenvolvidas ao longo do semestre pela 

disciplina tópicos de ensino de física II. Destaco as apresentação de palestras e experimentos da 

física para alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio da rede pública estadual, sobre a 

Exposição de Holografia e Experimentos de Ótica, além da importância da utilização de softwares 

livres sob licença GPL, tais como os  sistema operacionais Linux e o pacote OpenOffice.

Motivação e a importância didática
A idéia primordial seria fazer uma aproximação real com a nossa futura profissão de docente 

por meio das palestras nas visitas das escolas para a Exposição de Holografia e Experimentos de 

Ótica.

Atividades Realizadas
Neste semestre,  além de recebermos as escolas aqui na Unicamp, fizemos também duas 

visitas a Escola Estadual  Major Rollin  Wilson,  onde realizamos as palestras  e a exposição de 

holografia e experimentos de ótica.

Para a recepção dos alunos, na sala de aula da Faculdade de Educação, foi preparada uma 

apresentação utilizando equipamentos de informática como o computador portátil (Notebook) e o 

projetor,  além  claro  de  ser  preparada  em  software  livre,  o  OpenOffice  Impress  mais 

especificamente.

Nestas palestras foram abordadas sobre alguns aspectos da física, falando sobre a  luz e suas 

propriedades,  formação  de  imagem,  instrumentos  óticos,  experimentos  e  sobre  holografia.  É 

importante lembrar que fazemos uma pequena retomagem histórica falando a respeito da imagem e 

sua utilização, referenciamos a primeira impressão do ser humano utilizando a sombra das mãos 



nas cavernas, comentamos sobre o teatro de sombras e a importância das imagens e exemplificamos 

utilizando o raio X. Na palestra a parte mais interessante aos alunos, em que ele ficam mais curiosos 

é quando mostramos as diferentes figuras em três dimensões (3D).

Após as palestras é chegada a hora das crianças verem os experimentos de física, onde o 

nosso carro  chefe é  a  atividade  com o espelho  na horizontal  chamada “La Nube”,  destacamos 

também a exposição de hologramas, a lâmpada de fendas, o espelho plano e côncavo , a lente de 

glicerina, os primas e a HoloTv.

Ao final  desta  parte  experimental,  os  alunos  voltam para a  parte  final  da palestra  onde 

falamos da importância de ser livre, ou seja, usar softwares livres em nossos computadores, também 

distribuímos uma cartilha no final da palestra, em seguida finalizamos as palestras.

Relatório da visita a Escola Estadual  Major Rollin Wilson

- Primeira visita

Na sexta-feira dia vinte e dois de maio de dois mil e nove, por volta das quatorze horas e 

trinta minutos saímos do Laboratório de Ótica com o carro do Prof. Lunazzi todo abarrotado de 

experimentos de física e o carro do aluno Wilson, com destino a  Escola Estadual Major Rollin 

Wilson,  num  bairro  periférico  de  Campinas,  com  o  objetivo  de  realizar  demonstrações  de 

experimentos e de fazer uma palestra para os alunos da escola.

Ao chegar no bairro da escola é notado que é um lugar habitado por pessoas de baixa renda, 

a localização da escola não foi muito difícil, pois para encontrá-la utilizamos imagem de satélite 

geradas pelo GoogleMaps, um software executado diretamente da Internet onde lhe trás imagens de 

satélite  de  qualquer  área  que  você  queira  do  mundo,  isso  tudo  gratuitamente  basta  ter  um 

computador com acesso a Internet e um navegador de internet.

De início apesar da ajuda do software GoogleMaps, batemos palmas erroneamente numa 

escola municipal de educação infantil(EMEI), em seguida obtivemos a informação de que a escola 

estadual  que  procurávamos  era  vizinho  desta  EMEI,  num  portão  amarelo  que  foi  passado 

despercebido por não ter a aparência e a infra-estrutura devida de uma escola.

Ao chegar  na  Escola  Estadual  Major  Rollin  Wilson  já  estávamos  sendo  aguardado  por 

funcionários  da  escola,  tais  como  o  vice-diretor,  algumas  professoras  e  alguns  auxiliares 

administrativos.  Guardamos  os  carros  dentro  da  escola  por  motivo  de  melhor  segurança  e  já 

começávamos a descarrega-los quando o sinal do intervalo soou.

Neste meio tempo, com os experimentos sendo montados os alunos já estavam excitados 

com toda “aquelas coisas” que viam, já começavam a nos interrogar para que servia e qual era o 

nosso objetivo, tenho que dizer que foi uma experiencia muito divertida.



Uma sala em especial foi selecionada para nós, com o objetivo de realizarmos a palestra, 

nela com a ajuda dos alunos e funcionários da escola escurecemos o máximo possível a sala de aula 

para realizar a projeção da palestra. 

Enquanto os alunos Wilson, Luciene e Larissa realizavam os experimentos do espelho La 

Nube, espelho plano com a lâmpada de fendas, e o holograma de Michael Jordan com os alunos, fui 

encarregado de montar os equipamentos de informática para apresentação da palestra e auxiliar o 

professor  Lunazzi  a  montar  um dos  experimentos  em sala  de  aula.  Finalizado  isso,  fui  ver  o 

andamento da exposição dos experimentos, realmente tenho que admitir que os alunos gostaram 

muito de tudo e ficaram muito animados com o nosso trabalho.

Também neste momento fui  acompanhar o professor Lunazzi para ser reapresentado nas 

salas de aulas, reapresentado eu digo, pois alguns daqueles alunos tiveram o privilégio de conhecer 

o  nosso  trabalho  lá  no  Planetário  de  Campinas,  então  já  conheciam-o   devido  a  sua  foto  na 

apresentação de lá.

Tenho que confessar que foi um dos momentos mais emocionantes que passei por lá, os 

alunos na hora que viam o professor Lunazzi, simplesmente adoravam, ficaram super empolgados; 

a reação do professor me surpreendeu, deu para perceber que ele estava muito emocionado, vi em 

seus olhos a sensação de um trabalho muito bem feito e muito recompensador, creio que é isso que 

nos movê a ser futuros professores, essa alegria de trabalho bem cumprido.

Em fim é dada a hora da palestra, eu me pus entre os alunos para manipular o notebook para 

apresentação, iniciamos e o que mais me chamou a atenção foi que os alunos por ser mais novos 

penso eu, que as outras turmar que recebemos, eram muito mais participativos.

A apresentação ficou por conta do professor Lunazzi que tentou utilizar um linguajar o mais 

simples possível, pois estamos apresentando para crianças de no máximo doze anos de idade. O 

auge da apresentação foi quando mostramos as figuras em 3-D e o filme da Hannah Montana. Por 

fim, finalizamos a palestra, pois já não havia mais tempo, já chegará a hora dos alunos irem embora.

Gostaria de dizer que por enquanto esta foi a mais recompensadora missão que tivemos, eu 

realmente  digo  que foi  muito  legal  e  deu orgulho  de ser  professor  pelo  menos  por  um dia.  É 

necessário lembrar que é realmente difícil encarar a realidade do ensino público, onde as escolas 

não  tem infra-estrutura  e  a  segurança  necessária  para  os  alunos,  funcionários,  colaboradores  e 

professores, isso foi triste. Em conclusão, foi um trabalho muito recompensador e se tiver outra 

oportunidade eu vou.

- Segunda visita

No dia 18 de Junho, no período noturno,  voltamos a Escola Estadual Major Rollin Wilson 

com o objetivo de realizar  duas apresentações  para salas da oitava série.  Confesso que foi  um 



enorme  desafio  devido  a  indisciplinas  dos  alunos  e  o  grande  sucesso  da  apresentação  foram 

novamente as imagens em três dimensões e o La Nube.  Após essa visita,  realmente comecei a 

pensar mesmo se ser professor seria uma boa idéia mesmo.

Conclusão
Ser professor hoje em dia é um desafio!!! Se quero isso, eu não sei, entretanto com esse 

“contato” com os alunos é evidente que é um trabalho muito recompensador, apesar de não ser 

muito bem remunerado e do profissional ter de se doar mesmo ao trabalho.


