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Relatório da exposição no Jardim Nova América 

Fomos suporta a exposição dos experimentos de física na escola municipal no 
jardim Nova América. Foi um domino em que a escola apresentou vários eventos 
para os alunos. Tivemos alguns teatros e vários grupos musicais. Como parte 
integrante deste evento, expusemos alguns experimentos da física. 

Dentre eles tivemos: imagem holográfica, latão de água giratório, espelhos 
dentre outros. 

Tivemos dificuldades com relação à tomada (não tinha). 
Das etapas mais destacáveis, vimos que os espelhos encavam as crianças. 

Talvez pelo fato de sensação de parecem flutuar no ar. 
Como monitor, fiquei o tempo todo acompanhando as crianças andarem com o 

espelho. Pelo fato de não verem o chão, tive que guiá-las para não tropeçarem nos 
buracos ou em objetos no caminho. 

Fiquei um bom tempo conversando com uma menina de dez anos que falou 
de sua vida e de sua família para mim. Nota se que o pessoal é bastante carente. 

Para mim foi muito importante observar a realidade de se encontra a escola 
municipal. Já que a sala de aula será meu futuro ambiente de trabalho. 

     
 

Relatório do trabalho na oficina 

Como proposta de trabalho para esta disciplina, montou-se um suporte para o 
prisma “estica cara”. 

Este aparato é utilizado na exposição de física. Com este os alunos interagem 
com as leis da refração e reflexão. 

Este aparato é composto de duas placas de vidro ligadas por uma de suas 
arestas. Este ligamento é feito através de fita isolante. Com isso, é possível mover 
em ângulo essas placas. Entre elas fica um saco plástico transparente cheio de 
água. 

Conforme a pessoa que segura este aparato altera o ângulo entre as placas, e 
possível verificar a imagem sendo esticada ou comprimida. 

Este aparato é descômodo de segurar, então montamos um suporte de 
alumínio para que as placas ficassem na vertical. 

Segue o esquema: 

 
As arestas foram dimensionadas com a medida do comprimento da placa de 

vidro. A profundidade também era a aresta menor. Com o pino guia pra sustentar o 



prisma, era possível deixá-lo numa posição fixa. Esta posição e determinada 
conforme o ângulo que se deseja. Torne-se possível deixar dois prisma neste 
suporte.    

Pessoalmente foi valido montar este suporte, porque aprendeu se a usar a 
ferramentas para cortar alumínio, lixar, furar e rebitar. 

Retrabalho no suporte 

A primeira versão que montou se ficou grande para o tamanho do prima. 
Embora as dimensões das arestas foram à mesma do prisma, não se levou em 
conta que o mesmo ficaria com um certo ângulo dentro do suporte. Pensando nisso 
retrabalhou se todo suporte. 

Para sustentar os vértices superiores, disponibilizou se mais uma haste. 

Fotos do suporte 

Suporte para o prisma em vários ângulos: 

 
Imagem vista pelo prima com o maior e menor ângulo, respectivamente: 

 
 



Relatório da exposição na estação Guanabara 

Tivemos a exposição de holografia na estação Guanabara. Estava 
programado das 14:00 as 18:00. Mas neste dia tivemos eventos paralelos como a 
prova no ENEM, prova do COTUCA e final do campeonato de futebol. Esses 
eventos favoreceram uma baixa no numero de pessoas, ate por que era domingo. 

Também não tivemos uma boa divulgação da exposição durante a semana.   
Mas desconsiderando esse revés, o ambiente esta bem estruturado. Todos os 

experimentos foram expostos. Os painéis com as imagens holográficas, vídeo sobre 
a exposição de holografia apresentada por alunos, experimentos com a lente e laser 
verde. Tudo estava bem organizado. O espaço e a estrutura ajudaram bastante. 

Depois de havermos a disposto todos experimentos, assistimos ao vídeo da 
exposição que havia sido gravada há um tempo atrás. 

Quando estávamos mais ou menos no meio do vídeo, chegaram quatro 
pessoas. O aluno Bruno explicou de maneira reverente todos experimentos. 
Também assistimos ao vídeo novamente. Conforme o vídeo ia passando o aluno 
Bruno explicava cada slide e logo mostrava o experimento real. 

Importante destacar que nisso era possível haver uma interação entre o 
público e o experimento. O professor recita esta importância. 

Como eu esta de carona com o André, saímos as 16:40 do evento. Mas o 
evento deve ter se estendido ate o final da exposição.  

Pessoalmente acho importante ter participado deste evento porque embora o 
publico fosse pequeno, foi possível observar o comportamento das pessoas ao 
verem e manusearem os experimentos de maneira pessoal e individual. 

 
 
 
 
   
 
 
 

 


