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1° evento – dia 23/10 

Participantes:  Alunos da E.M.Prof° Ricardo Junco Neto – Vinhedo – S.P 

Responsável: Professor Tércio (sala de 8º séria)  

Apresentação: Prof° Lunazzi – Horário: 15:30 às 17:30hs 

 

Manipulação com experimento de óptica 

 

O primeiro evento foi apresentado pelo professor Lunazzi e os monitores 

dos experimentos foram bolsistas do SAE e de iniciação científica. 

Nós, alunos de F709, Eu, Rodrigo, Luiz, José Marcio e Bruno 

acompanhamos a palestra para aprendermos sobre a mesma e na 

apresentação dos experimentos cada um de nós acompanhou um monitor 

para que aprendêssemos sobre os experimentos e apresentar no evento 

seguinte. 

O evento conteve uma apresentação teórica sobre imagens e um breve 

comentário sobre reflexão, refração, e difração, teve também um vídeo de 

um show com sombras (muito interessante) e algumas imagens em 3D 

com óculos polarizadores. 

Após a apresentação teórica os alunos se dividiram em 4 grupos, onde 2 

grupos ficaram na sala para a realização de experimentos de reflexão e 



refração, enquanto os outros dois grupos foram ver os hologramas, a TV 

holográfica e fazer o experimento “La Nube”, depois inverteram-se os 

grupos.  

O evento foi muito bom, porém tivemos algumas coisas para melhorar 

para o próximo evento o que é normal num primeiro evento. 

Segue abaixo o que tivemos que melhorar: 

- 4a cortina preta para a janela lateral leste.  

- Objeto em forma de seta brilhante para fazer imagem com a lente 

d'água.  

- Completar o sistema da lente de água, para facilitar o transporte e ter o 

alinhamento seguro.  

- Lâmpada de fendas halogênea (faltou, e faltou fenda para uma das duas 

de tungstênio).  

- No mínimo, ter as sacolas dos prismas em pê, e usar a medida de água 

certa. Suporte para os prismas nas mãos.  

- Trocar lâmpadas para os hologramas de maneira a deixar a sala mais 

escura e o fundo preto para o holoprojetor horizontal ser melhor.  

- Os espelhos La Nube ficaram expondo o sol, e faltaram as espadas 

penduradas.  

- O tempo para cada grupo de experimentos tem de ser 10 min, com 

alguma tolerância, mas sem querer explicar muito, apenas mostrar os 

efeitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2° evento – dia 06/11 

Participantes:  Alunos da E.E.Padre José Narciso Vieira Ehremberg – 

Paulínia – S.P 

Responsável: Professor Wilson Mota (sala de 1º ano do ensino médio)  

Apresentação: Luiz e José Marcio – Horário: 15:30 às 17:30hs 

 

Holograma 

 

 

 

 

Nosso segundo evento foi apresentado por dois alunos da disciplina F709, 

Luiz e José Marcio, onde nesse dia o professor ficou na sala para dar 

suporte aos dois alunos enquanto eu, Rodrigo e Bruno ficamos como 

monitores no lugar dos bolsistas. 

A palestra foi apresentada pelos dois alunos ao mesmo tempo onde um 

ajudava o outro e quando ambos não sabiam de algo o professor 

complementava o discurso. 



A dinâmica da exposição foi a mesma do evento passado, primeiramente a 

apresentação teórica e depois a apresentação dos experimentos e 

hologramas. 

Nesse evento a maioria dos itens expostos para melhoria foram 

melhorados, colocamos uma cortina a mais, foi penduradas as espadas 

para o experimento “La Nube”, os espelhos não ficaram expostos ao sol e 

as sacolas d’agua do experimento de refração foram postas em uma caixa, 

e tivemos duas lâmpadas de fendas. 

A adaptação da lente para um melhor transporte esta sendo feita por 

mim. 

O evento foi muito bom apesar da excessiva conversa dos alunos, o tempo 

ainda não foi melhorado e marcaremos o tempo no próximo evento para 

que a palestra não exceda muito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3° evento – dia 13/11 

Participantes:  Alunos da E.M.Prof° Ricardo Junco Neto – Vinhedo – S.P 

Responsável: Professor Tércio (sala de 8º séria)  

Apresentação:  André (eu) e Bruno – Horário: 15:30 às 17:30hs 

 

Holograma 

 

O terceiro evento foi apresentado por mim (André) e pelo Bruno, alunos 

de F709, onde dessa vez marcamos o tempo da palestra para que o 

evento não demorasse muito excedendo o tempo. 

Assim como a última palestra, apresentamos juntos a parte teórica do 

evento, o tempo foi bastante reduzido o que nos deu mais tempo para os 

experimentos. 

Em sala o professor tentou mostrar ao público com fumaça de cigarro o 

cone formado pelo experimento da lente, mas não obteve muito sucesso 

pois o laser vermelho não foi intenso o suficiente, a sala ficou com cheiro 

de cigarro o que não agradou muito as pessoas, o ideal éramos ter uma 

maquina de fumaça para esse experimento. 



Uma pergunta feita por nós, palestrantes, referente a palestra que não foi 

feita nos outros eventos foi: “quantas lentes existem na sala?”, o objetivo 

da pergunta era fazer com que os alunos percebessem que nossos olhos 

também são lentes.Dois alunos que acertaram a pergunta ganharam um 

CD com o Ubuntu 9.10. 

A lente de glicerina foi fixada em uma base, mas a locomoção da mesma 

ainda não está boa o que fez o professor Lunazzi sugerir colocar uma 

dobradiça para que a lente dobre sobre a base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4° evento – dia 27/11 

Participantes:  Alunos da E.E. Patriarca da Independência – Vinhedo – S.P  

Responsável: Professora Maria Clara (sala de 2° Ano do ensino Médio)  

Apresentação: Prof° Lunazzi – Horário: 15:30 às 17:30hs 

 

Holograma 

 

 

Esse evento foi especial pois vieram duas turmas da professora Clara de 

uma só vez, tendo um total de aproximadamente 45 alunos mais os 

professores. 

A palestra era para ser ministrada pelo Rodrigo e Luis, mas ambos tiveram 

que se ausentar o que fez com que o professor Lunazzi fosse o palestrante 

do dia. 

A palestra ocorreu da mesma forma das anteriores, com a apresentação 

teórica e experimento de reflexa, refração, “La Nube”, TV holográfica e 

hologramas. 

Por se tratar de uma turma de segundo ano do ensino médio, os alunos já 

haviam estudado óptica o que fez com que os termos usados na palestra 

fossem melhor compreendido. 



A turma foi bastante atenciosa e perguntavam bastante e quando eram 

feitas perguntas a eles muitos alunos respondiam participando do evento, 

novamente os alunos que acertavam as perguntas ganhavam um CD com 

o Ubuntu 9.10. 

A apresentação do experimento com a lente de glicerina foi feito com 

laser verde, o que melhorou muito a visão do fenômeno novamente com 

a fumaça de cigarro. Uma nova lente foi construída pois a antiga quebrou, 

a lente dessa vez foi fixada com dobradiças o que facilitou o transporte, 

mas ainda falta algumas adaptações para que o experimento fique 

completo. 

Apesar da grande quantidade de alunos o evento foi melhor, na minha 

opinião, pois os alunos participaram ativamente de tudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5° evento – dia 06/12 

Participantes: Aberto ao público    Horário: 14:00 às 16:00hs 

Local: Prédio do CIS. – Estação Guanabara - Rua Mário Siqueira, 829, 

Botafogo. 

 

                                                                     Prédio do CIS.  

 

O quinto e último evento do semestre aconteceu no CIS. – Estação 

Guanabara com a exposição de holografias e experimentos de reflexão e 

refração. 

O evento foi divulgado pela secretaria Municipal de Educação e 

internamente na Unicamp. 

Houve poucas pessoas , tivemos quatro pessoas no início e três no fim, 

sendo uma criança e uma funcionária do local. 

Acredito que o número de pessoas não foi maior por se tratar de um fim 

de semana atípico, pois foi fim de semana de feriado prolongado, o que 

faz muitas pessoas da cidade viajarem, por se tratar de fim de semana de 

exames do COTUCA e ENEM, e por não ter sido muito divulgado e onde 

foi, acredito que foi divulgado muito próximo do evento. Tenho certeza de 

que se a divulgação fosse feita com mais tempo, as pessoas e escolas 

teriam tempo de se organizarem direito. 



No entanto, apesar de poucas pessoas, o evento foi bem aproveitado por 

que foi. O palestrante do dia foi o Bruno, que se mostrou muito 

comunicativo e interage muito bem com o público. 

O tempo em que não houve pessoas, ficamos discutindo a palestra do Alex 

do planetário. 

 

Conclusão: 

A experiência que tive com os eventos foi muito boa, pois tive a 

oportunidade de interagia com alunos e professores de várias escolas da 

região, também foi boa pois tive que palestrar, o que nos dá uma visão do 

que é ser um educador e estar na frente de pessoas tentando prender a 

atenção das mesmas. 

O evento me fez melhorar meus conceitos na área de óptica, pois tivemos 

que explicar experimentos de refração, reflexão, etc, o que nos faz 

aprender com isso. 

A disciplina com certeza agrega valores a nossa formação como 

professores e é necessária no curso de licenciatura em física. 

Os eventos foram bem apresentados e acredito que nós, alunos de F709, e 

todos os que participaram dos eventos tingimos o objetivo da disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 



As descrições abaixo são dos experimentos de refração 

mostrados na exposição de holografia do professor Lunazzi. 

 

 

 

QUEBRA-CARA: 

O experimento consiste em uma placa de vidro que desvia os raios de luz por refração 

dando a impressão que a “cara” da pessoa está sendo quebrada. 

O monitor deve colocar a placa de vidro entre o seu rosto e o rosto da pessoa que irá 

demonstrar o experimento, e inclinar (girar) a placa de vidro para que o monitor e o 

aluno vejam suas caras sendo “quebradas”. 

 

REFRAÇÃO COM LAMPADA DE FENDAS E PLACA DE VIDRO  

O experimento consiste em girar uma placa de vidro entre raios de luz feitos com uma 

lâmpada de fendas e verificar que os raios mudam de direção quando se gira a placa. 

O monitor deve pedir para um dos alunos tentar “segurar” o raio de luz com um dedo 

enquanto gira a placa para ver quem é mais forte, ao girar a placa de vidro verifica-se 

que por causa da refração os raios mudam de direção e o aluno  não vai conseguir 

segurar o raio. 

 

REFRAÇÃO DA LUZ POR UMA LENTE E DOIS PONTOS LUMINOSOS COM DISTÂNCIAS 

DIFERENTES DA LENTE. 

O experimento mostra a refração da luz com uma lente bi-convexa que tem a 

propriedade de convergir os raios de luz. 

Tem-se de um lado dois LEDs, um mais próximo e outro mais afastado da lente que fica 

fixa, do outro lado da lente tem-se um anteparo que se move, nesse anteparo será 

observado um ponto de luz focalizado e outro desfocalizado, dependendo da posição 

do anteparo. Esses dois pontos de luz no anteparo são as imagens dos dois LEDs. 

Após mostrar os dois pontos de luz no anteparo pergunta-se: Qual ponto de luz 

focaliza primeiro, a do LED mais próximo da lente ou o mais afastado? 



Depois das respostas tampa-se com um dedo um dos LEDs e verifica-se que a imagem 

que focaliza primeiro é do LED mais afastado. 

As propriedades da lente faz com que haja uma inversão das imagens. 

 

 

LENTE COM SACOLA COM ÁGUA ENTRE DOIS VIDROS 

O experimento consiste em variar o ângulo entre os vidros que prendem o saco com 

água e observar o desvio da luz por refração pela imagem da pessoa que esta do outro 

lado. A medida em que se varia o ângulo, e a água “sobe e desce” se vê a pessoa que 

esta do outro lado também “subindo e descendo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


