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1- INTRODUÇÃO 
 
A disciplina F709(Tópicos de ensino de FísicaII ) visa levar aos alunos do 
ensino médio experimentos sobre física objetivando o incentivo e o 
aprendizado desses alunos na área de física. 
Para tanto, neste projeto buscou-se mais de uma forma para  a apresentação 
deste conceito do incentivo através da experimentação. Durante os meses de 
outubro e novembro foram ministradas aulas de reforço na escola Sant’anna 
em Vinhedo se utilizando da experimentação. Além disto, em conjunto com 
quatro alunos realizei a montagem de um painel baseado no painel existente 
na Unicamp, feito pelo prof. Lunazzi e visitei a Escola Carlos Gomes e Cotuca 
para observação de alunos e reparação dos painéis já existentes. 
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2- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
2.1 Aulas Experimentais 
As aulas foram ministradas separadamente com alunos do 1º e 2º ano do  
ensino médio, sempre iniciando com a experimentação dos alunos com alguns 
experimentos simples e com materiais do dia-a-dia. 
 
 
1° Aula (10/10/2007) 
O conteúdo da primeira aula foi vetores  e introdução ao conceito de força e 
sua relação com aceleração. 
Para isto primeiramente os alunos fizeram cabo de guerra,  variando o 
número de aluno em cada lado pediu-se que eles tirassem conclusões das 
mudanças ocorridas. 

 
Depois os alunos utilizando um pedaço de madeira com barbantes acoplados 
como mostra a figura abaixo, mexeram livremente para achar a resultantes 
das forças exercidas, fazendo o mesmo com o carvão no lugar da madeira a 
resultante já ficava marcada no papel. 
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2º Aula (17/10/2007) 

No início da aula os alunos fizeram um experimento com um barbante 
amarrado a uma caixinha de madeira retirado de 1. O experimento consistiu 
em girar o sistema e depois soltar e observar o movimento do conjunto. 
Apresenta-se a seguinte situação: você gira a madeira presa por uma linha em 
torno de si, enquanto segura a linha, você impõe uma força, através dela, que 
mantém a borracha em movimento circular. Quando a linha é solta, deixa de 
agir sobre a borracha a força que a mantinha na curva, então ela sai em 
disparada na direção natural do seu movimento: tangencial à circunferência. 
Assim prova-se que a orientação do movimento é, uma vez liberto da força 
centrípeta, em linha reta tangencial à circunferência descrita. 

 

 

 

Nas aulas seguintes não foram utilizados mais experimentos. 
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2.2 Visita as escolas 

Junto aos alunos Ivan e Edson uma primeira visita foi feita às escolas Carlos 
Gomes e ao Cotuca. Na primeira fez-se o contato inicial com a professora 
Sandra e não foi possível colocar o painel no corredor para avaliar a reação 
dos alunos. Na segunda o painel estava na saída da escola, foram feitos alguns 
reparos no painel que estava em um local de passagem, mas com uma mesa na 
frente que aparentemente colocava um obstáculo entre o painel e os alunos. 
Nenhum aluno mexeu no painel durante o tempo que ficamos lá, mesmo no 
horário de saída. 

Já na sexta-feira 1º de dezembro de 2007, fui na escola Carlos Gomes, a 
professora Sandra colocou o painel em uma sala de aula e pediu que os alunos 
observassem e experimentassem os experimentos. Depois deveriam fazer a 
descrição de um dos experimentos e formular três perguntas, das quais uma 
deveria ser respondida. 

Os alunos eram do ensino supletivo, alguns vinham fazer perguntas sobre o 
funcionamento e induzíamos este a ler a explicação. O experimento do Chico 
Rala Coco gerava mais dificuldade no entendimento do procedimento a ser 
realizado, para ver com bolha e sem bolha. Ninguém mexeu nos cabos de 
vassoura que estavam lá. Muitos alunos queriam que formulássemos as 
questões por eles, o que obviamente não foi feito. No geral os alunos 
observavam muito pouco e não repetiam os experimentos para tirarem 
dúvidas. Alguns alunos nem se aproximavam dos experimentos, escreviam 
suas dúvidas só olhando de fora, sem experimentar, mas a maioria fez 
experimentos. 

Ficamos eu, Edson e a professora Sandra até o último aluno. 

2.3- Construção e apresentação do painel. 

Para a montagem do painel foram utilizados os experimentos do Pêndulo 
composto, da indução, da lâmpada como lente e o experimento telefone de 
lata. Tirando este último o restante foi baseado nos experimentos já 
existentes nos painéis da disciplina. 

O procedimento com os alunos se realizou da seguinte forma. 



 7 

Primeiramente foi pedido que eles fizessem uma pesquisa sobre experimento 
que pudessem ser realizados do tipo auto-serviço, ou seja, cada pessoa pode 
chegar e experimentar, além disso, deveriam ser facilmente colocados em um 
painel. 

Os alunos trouxeram algumas opiniões, mas a maioria foi escolhida entre os 
experimentos que eu trouxe dos painéis da disciplina. 

Cada aluno foi responsável por um experimento, então estudaram em casa 
sobre o tema de cada. Marcamos duas tardes para a montagem do painel, os 
procedimentos mais perigosos como a retirada dos componentes internos da 
lâmpada foi realizado por mim, mas no geral todos ajudaram na constituição 
do painel. 

O painel foi apresentado dia 10 de novembro de 2007 na Mostra Cultural da 
escola Sant’anna em Vinhedo. Nela estavam presentes pais, alunos, parentes  
e professores. Muitas pessoas passaram pelo painel e o experimentaram, os 
alunos foram colocados como observadores e para induzir as pessoas a lerem 
as instruções e em último caso ajudar no procedimento. Posteriormente se 
fossem feitas perguntas eles poderiam discutir possíveis causas com os mais 
curiosos. 

Infelizmente o dia estava úmido o que prejudicou o experimento da indução, 
mas como havia diversos materiais para serem testados( algodão, madeira, 
metal, lã, cabelo, plástico), o experimento foi possível de realização. 

O experimento da lâmpada foi usado com lente e também como demonstração 
de uma lente convergente. Colocamos um papel com escritos pequenos e uma 
lanterna para a observação dos fenômenos. 

O experimento dos pêndulos compostos ocorreu dentro do esperando. 

E, finalmente o experimento do telefone de lata que foi o mais utilizado. As 
crianças se divertiram, e os pais relembraram a infância. Para os mais velhos 
podia se falar mais especificadamente sobre a propagação de ondas.  

Seguem abaixo uma foto de cada experimento e nas fotos anexas ao 
relatório as fotos das pessoas utilizando estes. 
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Do pêndulo composto:  

                     

De indução: 
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O experimento da Lâmpada como lente: 
 

 
 
 
E o experimento chamado Telefone de lata, retirado de 1. 
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2.4- Análise das questões formuladas pelos alunos 

Aluna Bárbara 

Descreveu o experimento Chico Rala Coco, percebeu uma diferença no 
tamanho das letras. Não percebeu a inversão das letras, o que se deve ao 
fato de primeiro não ter observado direito, e não ter refeito a observação. 

Questões 

1- Como funciona uma gaiola de Faraday feita com rádio?  
2- Porque o celular não pega na gaiola? 
3- Porque os três cabos de vassoura caem diferentes? 
4- Responde a questão 1 falando que a gaiola bloqueia ondas de rádio, 

descrevendo sua montagem e dando o exemplo do carro. A aluna 
pesquisou para responder a questão corretamente. 

 

Aluno Alex 

Não descreveu nenhum experimento. Formulou três questões e respondeu as 
três. 

1. Porque o som diferencia de acordo com o tamanho da corda? 

R- Porque depende do tamanho da corda o movimento é maior ou menos, 
assim diferencia o som. 

2- A massa do pêndulo interfere na velocidade? 

R- Sim, porque maior a massa menos a oscilação do pêndulo. 

3- Por que o sinal de celular não funciona dentro da gaiola? 

R- Por que a gaiola funciona como uma isolante e impede que as ondas 
eletromagnéticas alcancem o celular. 
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Este aluno provavelmente não fez as observações dos experimentos, e não 
pesquisou sobre as suas respostas, provavelmente escreveu o que ele 
achava que era a resposta, o que reflete um baixo interesse do aluno pelos 
experimentos. 

 

Aluna Vânia e Conrad 

Perguntas 

1- Quais dos três pêndulos para primeiro? 
2- Qual o motivo da oscilação do som nos copos? 
3- O que faz a gaiola de faraday? 

Descrição dos experimentos: 

Copos vibrantes: As cordas de nylon produz o som, passa o som para o 
pedaço de metal, e o copo amplifica. Conforme afrouxamos a corda mais 
grave será o som, quanto mais esticamos a corda, mais agudo será o som. 

Chico rala coco: Ele aumenta as letras quando olha pela bolha. 

Gaiola de Faraday: Quando o aparelho é colocado dentro, ele perde o 
sinal. 

O pêndulo não importa a quantidade de massa, mas sim o comprimento do 
cordão. 

Resposta a questão 2 

As cordas vibrantes: O som muda conforme o comprimento da corda o som 
é variado. 

Os dois alunos fizeram em grupo, mas separadamente, tanto é que tentaram 
explicar 4 experimentos. Estes alunos responderam aparentemente sem 
observar bem os fatos.Também não foram fazer pesquisas para a resposta da 
questão, o que torna o aprendizado mínimo e até errôneo. 
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CONCLUSÃO E CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSOR  
 
Primeiramente a experiência de dar aulas experimentais, apesar de poucas, 
mostram a diferença de uma aula habitual. É mais difícil controlar os alunos, 
pois, pela falta de costume desses, a atividade diferenciada dá a impressão 
de ser menos séria, acredito que com o costume também venha uma maior 
disciplina, o que não quer dizer que não foi possível a realização completa do 
programado. Os alunos depois do experimento conseguem fazer relações 
reais com o tema da aula o que facilita o aprendizado e traz mais interesse ao 
aluno. 
Na formulação do painel o envolvimento direto do aluno na construção de um 
experimento torna essa experiência do aluno muito mais profundo e acredito 
que com um aprendizado superior. Os alunos se envolveram bastante, 
estudaram e tenho certeza que levarão isso para as suas vidas. 
A apresentação do painel nas escolas mostra que a população em geral 
(mesmo nas escolas particulares e públicas), não está acostumada a fazer 
experimentos, e muito menos a faze-los sozinha. As pessoas têm o costume 
de receber tudo pronto, mas passada a quebra inicial dessa barreira as 
pessoas se interessam pelo experimento e ficam curiosas buscando 
respostas. Infelizmente vários alunos se preocuparam mais com as notas do 
que com o aprendizado e com os novos conhecimentos que poderiam ser 
obtidos através do experimento, e isso se pode ver através de algumas 
questões mal formuladas, pois, não descreviam o que realmente acontecia nos 
experimentos, o que nos faz pensar que a pessoa não observou 
corretamente.E também que o aluno não foi atrás de embasar esse 
conhecimento. 
Acredito que os alunos não são acostumados com esse tipo de atividade e que 
não sabem bem, ou pelo menos não tem o costume de proceder da forma 
correta e que tudo possa melhoram com um incentivo maior nas escolar do 
uso da experimentação em sala de aula. 
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