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Relatório Final

Introdução:

O curso foi voltado para o desenvolvimento da postura de um professor, 
onde debatemos alguns pontos em que os professores devem melhorar e 
também o desenvolvimento de experimentos para melhora o ensino nas 
escolas. Para tal fato desenvolvemos experimentos e acompanhamos a 
palestras. 

Tivemos também a exposição final onde foi comentado como foi à matéria 
durante o semestre.

Resumo:

Durante o curso colocamos alguns aspectos do ensino brasileiro, onde 
notamos que ele é precário e possui grandes falhas, pois os alunos são 
desinteressados quanto ao apredizado de física por não vincularem o que 
aprendem e aula e ao o que acontece no mundo. 

Para fazer os alunos a gostarem das aulas, notamos que aulas 
experimentais são de grande ajuda. Com a ajuda do Professor, 
conhecemos alguns experimentos que são fáceis de aplicarem durante as 
aulas e permitem um maior desenvolvimento das aulas.

A mim, o professor passou o desenvolvimento de imagens 3D, onde 
compreendi o funcionamento dos nossos olhos e como podemos ‘enganá-
lo’ para a fabricação de imagens 3D.



Desenvolvimento:

No inicio do curso f709, o professor pediu para enviarmos os horários 
disponíveis para a realização de trabalhos durante o semestre. Com a 
pouca disponibilidade de horários, fiquei responsável pela apresentação 
da exposição e do desenvolvimento de imagens 3D para a apresentação. 

Após a determinação das tarefas de cada um, o curso foi voltado para o 
desenvolvimento de algumas atividades em sala para a preparação dos 
alunos participantes a exposição dos hologramas e até mesmo para 
melhoramento na execução de nossas aulas. O professor passou um 
pouco de como seria feito o desenvolvimento do tema, trabalhando com a 
gente maneiras de prender a atenção dos alunos durante a apresentação 
e a tornando mais interessante. Durante as aulas sempre abria espaço 
para nos contarmos nossas experiências com alunos durante os estágios 
ou em aulas como professores.  Muitas dessas aulas acabavam por surgir 
tópicos que permitiu que ele passasse um pouco do seu conhecimento 
como o caso do funcionamento do som e a diferença entre som mono e 
estéreo. 

Em uma dessas aulas, ele mostrou um vídeo de uma aluna da Unicamp 
que ensinava a manter uma boa postura para dar aula, aprendemos que 
uma postura incorreta faz mal para o nosso organismo. Nesta aula, vimos 
também que devemos ter um cuidado com a nossa garganta para 
evitarmos problemas maiores no futuro.  Apresentou também um cuidado 
que devemos ter com alguns vícios como, por exemplo, na hora de falar 
ficar repetindo palavras, falou sobre as mãos que muitas vezes quando 
estamos ansiosos ou nervosos ficamos com ela inquieta nesse caso 
sugeriu ficar segurando uma caneta.

Em outras ocasiões o professor aproveitou para mostrar fatos 
interessantes do teleduc, ferramentas que ainda não conhecíamos que 
são muito proveitosas.



Aulas experimentais.

Após muitas aulas serem em grupo, passei a acompanhar o professor em 
sua sala e aprendi algumas coisas referentes a livros e revistas que 
ensinam a montar experimentos que podem ser facilmente executados no 
ensino médio e aproveitei isso para passar para uma escola da minha 
cidade para ser utilizado como base para o desenvolvimento de aulas 
experimentais, essas aulas serão aplicadas aos sábados em um projeto em 
que o professor de física da escola e alguns estagiários desenvolveram.

O professor inicialmente aplicava durante as aulas, mas começou a 
prejudicar o cumprimento das matérias que devem ser aplicadas e com 
isso os laboratórios serão aplicados aos sábados, no semestre que vem.

Durante o desenvolvimento dessas aulas de experimentos, vi uma tuba de 
ondas, espelhos e um circuito em serie e paralelo que foi mostrado nas 
aulas.

Com as revistas vamos montar experimentos que sejam de baixo valor e 
que possa ser aplicado nas aulas.

Funcionamento teórico e pratico do óculos 

Durante as aulas com o professor Lunazzi em sua sala, pude aprender 
alguns aspectos do funcionamento do nosso olho. Para facilitar o estudo, 
trabalhamos com um projeto para formação de imagens 3D. 

Com um óculos 3D de cores vermelho e azul, começamos a criar imagens 
em 3D. Durante a criação das imagens o professor fez uma pergunta sobre 
o posicionamento das cores nas palavras.

Para me explicar o posicionamento das cores ele me fez olhar para o meu 
dedo e ver que cada olho, enxergava uma coisa, ou um mesmo objeto de 
ângulos diferentes. Com isso, percebe-se claramente que a imagem é 



formada pela junção dos dois olhos é este conceito que utilizamos na 
formação de imagens 3D. Note pela imagem como isso foi feito:

Temos que a posição da imagem (a frente do plano, atrás ou no plano), 
depende desse posicionamento das cores.

O óculos 3D que utilizamos, tinha o padrão Vermelho(Esquerdo) /Azul 
(Direito) que é a norma mundialmente seguida. Com isso se quiséssemos 
enxergar a imagem sobre o plano, temos que inverter a ordem da 
imagem, ou seja, imagem azul/vermelha. Para mostrar o que acontece, 
temos a imagem abaixo.

Note que o raio proveniente do olho com a película vermelha enxerga as 
letras vermelhas, pois a película age como um filtro para a cor azul. O 
mesmo ocorre para o olho com a película azul, que enxerga somente as 
letras azuis.  E como a imagem é junção do que os dois olhos enxergam, 
esse fato faz com que tenhamos a impressão de que a imagem esta fora 
do plano.

Com esse conhecimento e com a ajuda do professor, aprendi a utilizar o 
software GIMP, ele permitiu que a gente desenvolvesse a imagem abaixo:

Olho esquerdo

Olho direito

Olho esquerdo

Olho direito



A imagem é composta de palavras onde o efeito é atrás do plano(EE 
PATRIARCA), de uma palavra no plano(DE), e de palavras sobre o 
plano(INDEPÊNCENCIA E VINHEDO), Vinhedo esta aumentando em 2 
vezes.

A imagem da professora também esta sobre o plano.

Exposição de hologramas

Tive também a oportunidade de acompanhar uma palestra feita pelo 
professor de exposição para uma turma que foi convidada. Na 
apresentação, notei como o professor se comportava o que permitiu 
analisar formas interessantes de como atrair o publico e a controlar a sala, 
permitindo uma melhora na maneira de apresentar uma aula. Após a 
palestra acompanhei um de seus bolsistas em atividades experimentais 
para os alunos, que tanto os alunos como eu, vimos fatos interessantes 
que ainda não tinha visto como a TV holográfica.

Durante esse passeio, percebi o quanto os alunos se sentem atraídos por 
alguns fenômenos físicos, mas que quando somente ligados a teoria 
pouco os atrai, notando assim a necessidade gritante de aulas 
experimentais no ensino brasileiro.



Comentário final 

Durante o curso, acredito que muitas coisas foram desenvolvidas, 
inicialmente tivemos um pouco de prejuízo, pois a turma era composta de 
alunos que não tinham os horários muito flexíveis, mas com a dedicação 
do professor acredito que eu consegui aproveitar muitas coisas do curso.

Aprendi durante o semestre, muitas coisas que posso utilizar como 
professor, no caso de desenvolvimento de experimentos para o ensino e 
até mesmo na minha área de atuação com software, devido ao aprender a 
utilizar o GIMP para edição de imagens, que é muito utilizado para 
desenvolvimento de web sites.


