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Relatório parcial de atividades – F 709 A – 2º semestre 2009 

 

  

 Visando a conclusão da disciplina Tópicos de Ensino de Física II, propomos como atividade 

realizar visitas ao Planetário Municipal de Campinas ou MDCC – Museu Dinâmico de Ciências de 

Campinas, onde realizamos palestras sobre ótica às escolas que usualmente visitam o local, com a 

demonstração de uma lente de água e a aplicação do experimento “La Nube” (fonte: 

“Comunicações: La Nube A Maneira Mais Emocionante de se Experimentar Espelhos Planos”, 

Lunazzi, 2009 – Caderno Brasileiro de Ensino de Física). Tais atividades já são desenvolvidas há 

algum tempo pelo coordenador da disciplina, Prof. Dr. José Joaquín Lunazzi, com o intuito de 

ensinar física através de experimentos interessantes, que atraem a atenção de crianças e adultos 

através de propriedades de ótica. Todo o trabalho – palestra e experimentos – é baseado em artigos 

do professor Lunazzi, consultados por nós para aprofundamento dos objetivos desejados. 

Lembramos que o propósito de tal disciplina é o aperfeiçoamento da didática em nossa 

formação como professores, com o uso de recursos que ensinem e sejam interessantes, em 

contrapartida com o ensino de física usual, enfadonho e sem aplicabilidade. Nesse sentido, esses 

experimentos, desenvolvidos desde a disciplina precedente, têm mostrado uma nova face do ensino de 

ciências, dados os resultados obtidos: as pessoas gostam, aprendem, até se emocionam, e algum 

conhecimento científico com certeza é transmitido. O contato com os alunos é primordial e essa 

atividade tem rendido até agora uma ótima experiência. O experimento “La Nube”, que é de 

aplicação simples e prática, é um dos que mais surpreendem alunos e professores, dadas as sensações 

que provoca; nas palavras do professor Lunazzi, “fornece uma nova dimensão à experiência de se ver 

imagens com espelhos simples”. 

Algumas dificuldades encontradas dizem respeito ao cancelamento de visitas de escolas, 

devido ao atraso nas aulas ocorrido esse semestre – surto de “gripe suína”, dando pouca 

oportunidade de realizarmos apresentações, além do fato de que as escolas se atrasam em chegar e 

têm horário marcado apenas para apresentação do planetário, sem conseguir prestigiar nossa 

palestra. Mesmo assim, fizemos algumas apresentações, as quais seguem breve registro a seguir. 

Quando não havia tempo suficiente, foi dada prioridade à aplicação do experimento “La Nube”, por 

ser rápido e dinâmico. 

Uma boa surpresa que ocorreu foi o acaso de levarmos o foguete de água (Alécio) e 

apresentamos para duas turmas, chamando a atenção do funcionário Júlio, levando a construir igual 

experimento para o planetário, além do convite para participar de outras atividades do MDCC. 

Ademais, agradecemos aos funcionários do planetário, especialmente André e Júlio, pelo 

suporte e apoio, além de nos receber muito bem. 
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Atividades Desenvolvidas 

 

 18 de setembro 

 

Primeiro dia de visita, foi conhecido o local e os instrumentos que seriam utilizados. Foi feita 

apresentação do experimento "La Nube" para duas turmas, com auxílio do Professor Lunazzi e André 

– funcionário do planetário. Débora assistiu apresentação do planetário. 

Escola: Centro Educacional SESI – Salto 

Turmas: uma, sem dado sobre a série – estimamos que os alunos tivessem 13 anos 

Professor: Carmem 

Quantidade de alunos: cerca de 40 

Registro: fotos tiradas por Lunazzi, pesquisa de atendimento com opinião da professora - 

anexo 
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 25 de setembro 

 

Foi feita apresentação de ótica, experimento "La Nube" e também foguete produzido pelo 

Alécio, a pedido de Júlio – funcionário do planetário, e as crianças gostaram muito. Dado esse fato, ele 

pediu para ajudar na construção de um foguete semelhante para ficar no planetário, atividade que se 

deu posteriormente. 

Escola: EMEF "Prof Arcypreste Ruggeri" – São Miguel Arcanjo 

Turmas: uma, 4º ano 

Observação: o foguete também foi apresentado a uma turma que estava de saída, não há nenhum 

dado sobre eles além de fotos (alunos de aproximadamente 8 anos) 

Professores: Juliana, Valéria e Maria Aparecida 

Quantidade de alunos: cerca de 30 

Registro: fotos tiradas por Júlio, pesquisa de atendimento com opinião da professora – anexo; 

vídeos postados no Teleduc 
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 02 de outubro 

 

Foi realizada a construção de foguete a pedido de Júlio, já que não haveria escolas para 

apresentar. Haveria um dia de atividades no Planetário na segunda feira (05 de outubro), ao qual 

Alécio compareceu para apresentação do foguete, Débora não pôde comparecer. 

Registro: fotos tiradas por Débora e Júlio 
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 09 de outubro 

 

Devido a um imprevisto, a dupla não conseguiu ir ao planetário; Alécio compareceu 

posteriormente e apresentou “La Nube” para uma turma, juntamente com André. 

Escola: EMEF "Prof Mariana F. Schmidt" – Santa Bárbara do Oeste 

Turmas: uma – sem dado sobre a série 

Professores: Roseli, Rosimere, Juliana, Maria Angela e Luciana 

Quantidade de alunos: cerca de 40 

Registro: pesquisa de atendimento com opinião da professora - anexo 

 

 16 de outubro 

 

Não houve sessão do planetário para escolas, pois os funcionários do planetário assistiram a 

uma palestra sobre astronomia. 

 

 23 de outubro 

 

Havia uma sessão marcada para 10h30min, porém, a escola atrasou na chegada e não foi 

possível realizar nem a palestra nem o experimento “La Nube”.  O dia foi aproveitado então para se 

treinar a apresentação e verificar os instrumentos da lente de água – parte da apresentação de ótica. 

Registro: fotos tiradas por Débora 
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 30 de outubro 

 

Foi feita apresentação de ótica e do experimento "La Nube" para uma turma. 

Escola: EE “Prof Luiz Gonzaga Horta Lisboa” – Campinas 

Turmas: uma, 3ª série (4º ano) 

Professor: Sueli e Regina 

Quantidade de alunos: 52 

Registro: fotos tiradas por Débora, pesquisa de atendimento com opinião da professora - anexo 

 

  

  

  
 

 



9 

 

 06 de Novembro 

 

Devido a um imprevisto, a dupla não conseguiu ir ao planetário. 

 

 13 de Novembro 

 

A escola visitante não teve tempo para apresentação, pois estava atrasada, devido à chegada no 

Planetário posterior ao previsto. Sendo assim, a seção começou atrasada e a turma teve de ir embora 

antes da apresentação de óptica ou La Nube, pois tinha horário para voltar.  

 

 20 de Novembro 

 

Feriado “Consciência Negra”. 

 

 27 de Novembro 

Foi feita apresentação de ótica e do experimento "La Nube" para uma turma, além de 

demonstração do foguete de água. 

Escola: Escola Estadual Domingos Teodoro O. Azevedo - São João da Boa Vista 

Turmas: 1°ao 3° ano do Ensino Médio 

Professores: Elizabete Berton 

Quantidade de alunos: 42 

Registro: fotos tiradas por Débora e Júlio 
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 04 de Dezembro 

 

Não houve visitas de escola no Planetário. 

 

 11 de Dezembro 

 

Não houve visitas de escola no Planetário. 

 

 

Apresentação dos trabalhos de F- 609 e F- 709 à tarde no IFGW: nosso grupo desenvolveu 

uma apresentação em Power Point que ficou “rodando” durante o evento, além de uma apresentação 

de foguete de água em conjunto com um aluno de F- 609. 

 

Observações: com relação às diferenças entre o tipo de lançamento de foguete de água, podemos 

destacar como fator primordial no lançamento, a trava de segurança. Como na base do foguete do 

Alécio havia a trava de segurança, o lançamento fica controlado e é possível colocar uma pressão bem 

maior do ar dentro da garrafa; isso também se deve em parte ao sistema de isolamento, que não 

permite que nem o ar nem a água saem da garrafa antes do lançamento. O segundo lançamento foi 

muito interessante, pois o foguete do trabalho de F-609 possuía asas de isopor encapadas com Silver 

Tape, o que dava maior firmeza ao conjunto foguete + asas. Com isso o foguete teve uma trajetória 

muito influenciada pela resistência do ar. Percebemos que logo após abandonar a base, o foguete faz 

uma curva brusca e percorre uma trajetória horizontal. Diferentemente disto, o foguete ao qual nós 

tínhamos feito com asas de papelão conseguiu executar uma trajetória mais retilínea e vertical, porém, 

o movimento descendente foi completamente vertical como fica ilustrado no último vídeo, danificando 

assim a parte dianteira do foguete, mostrando com isso a necessidade de um sistema de recuperação 

eficiente, como por exemplo, um pára-quedas. 
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Relatos pessoais 

 

De modo geral, atendemos ao propósito da disciplina e da atividade, fazendo as referidas 

apresentações de ótica no planetário. A cada palestra melhoramos, tendo sido mais espontâneo, dado 

que ganhamos experiência. Tanto eu como o Alécio já trabalhamos em escola, e acredito que para nós 

dois, pelo menos para mim, tem sido um tipo de trabalho único, diferente daquilo que desenvolvemos 

no colégio, ensinando de uma maneira mais prática e envolvente ao aluno. Resumidamente, foi uma 

experiência muito boa, pois revisei meus próprios conceitos sobre ótica e ensino, além de que, a cada 

apresentação, procurei adequar mais minha linguagem à nova platéia. O que foi novo para mim 

também foi a faixa etária atendida: são alunos de ensino fundamental, enquanto normalmente trabalho 

com alunos de ensino médio; é muito bom ver os alunos explorando aquilo que é dado a eles nessas 

apresentações, a atitude é diferente daquela que estou acostumada a ver dos alunos (ficam emburrados 

em fazer exercícios que exigem memorização de fórmula, e questionam se aquilo serve para alguma 

coisa); serve como desafio tentar desenvolver outras atividades desse tipo, para aplicar em sala de aula 

mesmo, retomando a motivação dos alunos para o aprendizado da física. 

 Ao final do semestre, planeja-se continuar realizando essas atividades e aperfeiçoando nosso 

modo de apresentar, agora como professores, sem orientação do coordenador; os resultados foram 

positivos, alunos e professores gostaram muito e parabenizaram o trabalho. Levo a experiência de 

ver alunos entusiasmados com ensino de física, em experimentos que considerei extremamente 

interessantes. 

 

Débora 

 

Creio que mesmo aos poucos, estamos conseguindo cumprir nossos objetivos, pois podemos 

analisar e perceber a reação das pessoas diante dos experimentos e situações propostas. 

Até o presente momento realizamos apenas duas apresentações sobre a Óptica dos Pré-

Colombianos, isso porque em geral as escolas vão ao Planetário com tempo restrito, tendo tempo 

apenas para a seção do Planetário e um lanche. Apesar de não termos fotos sobre todos os dias, em 

geral é possível realizar o La Nube, pois é rápido e dinâmico. Quanto ao La Nube ainda, o mais 
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interessante é perceber que os adultos, em geral professores e acompanhantes dos alunos sentem mais 

dificuldade em andar normalmente olhando para o espelho. As crianças pelo contrário, o fazem com 

muita facilidade, alguns conseguem andar normalmente sem “cambalear”. 

Na segunda-feira 05/10/2009 eu fui até o Planetário, no período da manhã, para fazer uma 

apresentação sobre o foguetinho de água, a pedido do Júlio, funcionário do Planetário, neste dia estava 

ocorrendo um evento para pessoas de várias regiões. Tudo começou quando no dia 25/09/2009, por 

um acaso, eu levei no carro o foguetinho com a base de lançamento e mostrei de maneira informal 

para o pessoal do Planetário. O pessoal gostou e pediu para que nós demonstrássemos para os alunos 

também. Infelizmente as fotos foram tiradas com a máquina do Júlio e no momento ele está de férias, 

mas assim que possível iremos anexar todas as fotos ao relatório final. 

No dia 02/10/2009 ajudamos, eu e a Débora, a montar uma base de lançamento, para que o 

pessoal possa realizar a atividade do foguetinho de água independente de nossa presença lá durante 

este semestre. 

  No dia 27 de novembro foi nossa melhor apresentação de óptica, pois eram alunos do ensino 

Médio, a maioria do 3° ano. O fato de os alunos possuírem um conhecimento maior já sobre o que era 

óptica e mesmo terem tido contato co algumas experiências propostas durante a apresentação, facilitou 

muito o “diálogo” com os alunos, pois pudemos perceber que eles de fato sabiam o que estava 

acontecendo, diferente de algumas turmas anteriores, onde os alunos eram bem mais novos e com isso 

às vezes parecia que os alunos estavam meio por fora do que estávamos falando durante a 

apresentação, porém eram os que mais interagiam na parte das fotos 3D, diferente dos alunos mais 

velhos que pouco se interessavam. 

  Pensamos que isto tenha embasamento no mesmo raciocínio pelo qual as crianças enfrentam o 

La Nube com muito mais facilidade que os adultos, pois sua mente e sua imaginação estão mais 

abertas para novas experiências.  

 

Alécio 
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Conclusão 

 

Ao final deste semestre, além de novos amigos e muitas experiências, a disciplina de F 709 

nos proporcionou base para que possamos prosseguir com nossa atividades na área da docência com 

maior facilidade e desembaraço. Houve também um significativo aprendizado teórico, pois para 

fazermos a apresentação de óptica foi necessário estudar os conceitos físicos envolvidos, bem como a 

história por traz da apresentação. 

  O fato mais interessante ocorrido durante o semestre foi que de, em uma situação inusitada, 

surgiu a oportunidade de fazer uma coisa muito legal e positiva. No dia em iríamos ao Planetário de 

moto, por um acaso, a corrente da mesma quebrou; sendo assim tivemos de ir de carro em que, por 

coincidência, estava o foguetinho de água no porta-malas. Sendo assim, naquela sexta-feira 

apresentamos pela primeira vez o foguete de água no Planetário, tornando-se a apresentação um 

sucesso de imediato. Isso estimulou ao pessoal do planetário ter um próprio foguete de água para 

apresentar para os visitantes. 

Podemos observar com isso que, às vezes, por mais que a situação não pareça favorável, ao 

fim acabamos tirando algum proveito positivo daquela situação. Percebemos também que Física não 

se aprende apenas nos livros, mas também na prática, e que para dar aulas ou aprender Física é 

necessário não só estudo, mas também descontração. 

 

Alécio/ Débora 
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Anexos 

 

Pesquisas de atendimento do planetário – opinião dos professores em relação às apresentações 

realizadas. Do último dia, 27 de novembro, não foi possível obter o registro. 

 

 18 de setembro 

 

 25 de setembro 

 
 09 de outubro 

 

 30 de outubro 

 

 


