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O Projeto: 
 
 O projeto consistia na preparação de experimentos já executados 
anteriormente, melhoria dos mesmos e/ou execução de novos, de modo a 
prepará-los para demonstrações para alunos do Ensino Médio. 
 
Inicialmente as atividades estavam planejadas em duas frentes de trabalho: 
 

- Preparar experimentos e apresentações para receber escolas do Ensino 
Médio no IFGW. 

- Preparar experimentos e apresentações para levar até as escolas do Ensino 
Médio, que neste caso seria feito através de painéis. 

 
Como a atividade de receber escolas no IFGW acabou não se concretizando, 
acabei concentrando minhas atividades, mais especificamente em duas frentes de 
trabalho: 

- Preparar um modelo utilizável de uma régua para medição do tempo de 
reação de um ser humano. 

- Acompanhar o “painel de experimentos auto-serviço” no colégio COTUCA[2] 
e posteriormente na Escola Estadual Hilton Federici[4]. 

 
Ambos foram trabalhos já iniciados nos semestres anteriores e sendo 

aprimorado a cada novo semestre. 
 
Atividades e Resultados: 
 Todas as atividades foram realizadas durante os meses de Agosto, 
Setembro, Outubro e Novembro, com aulas às sextas-feiras no período vespertino 
e um horário de atendimento com o coordenador às quintas-feiras no período 
noturno. Nas aulas de sexta-feira todos os alunos participaram do planejamento 
das atividades que foram realizadas e também na análise das atividades similares 
que foram realizadas nos semestres anteriores, o que nos deu uma excelente base 
teórica e muitas vezes “prática” (uma vez que muitas das atividades foram 
filmadas) de como deveríamos agir corretamente na presença de um público 
diversificado (sempre com o foco em alunos do Ensino Médio), além de 
verificarmos o que poderia ser melhorado em relação aos anos anteriores. 

Já nos horário de atendimento às quintas-feiras foi sendo feito a orientação 
para a execução da chamada “Régua para medição do tempo de reação de um ser 
humano”. 

 
Com relação às atividades de atendimento às escolas, levamos ao COTUCA 

um “Painel de Experimentos Auto-Serviço”, previamente preparado, que tinha por 
objetivo levar aos alunos do Ensino Médio, da forma mais didática possível, 
experimentos físicos simples. Sem o objetivo de interferir na organização do curso 
ministrado normalmente nas escolas. Este “experimento didático” nos possibilita 
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acompanhar a interação entre o aluno e o painel de modo a verificar suas reações, 
dúvidas e mesmo o cuidado com o material que é deixado no local público. 

Inicialmente, o painel foi levado ao COTUCA, devidamente afixado e o 
mesmo continha 4 experimentos: 

 
a) Indução Eletrostática por Atrito 
b) Pêndulos Acoplados 
c) Braquistócrona [3] 
d) Lente feita de lâmpada 

 

 
Painel Inicialmente, em exposição ao COTUCA 

 
 Este ficou “em exposição” por aproximadamente uma semana no colégio 
sendo utilizado pelos alunos do colégio e observado à distancia por vários alunos 
do curso F709, quando à partir destas observaçõs verificamos a necessidade de 
três melhorias: 

a) A identificação do quadro. 
b) Melhor definição de como utilizar a “Lente feita de lâmpada”. 
c) Caixa de sugestões e perguntas. 
 
Sendo que após estas melhorias o quadro ficou da seguinte forma: 
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Painel Após Melhorias, em exposição no COTUCA 

 
 melhorando assim, tanto a explicação, identificação e interação do quadro. 
 
 O quadro ficou no COTUCA por aproximadamente um mês, quando 
transferimos-o para a Escola Estadual Hilton Federici. Nesta o quadro foi tratado 
de uma forma um pouco diferente, ao invés de ficar exposto 24 horas em algum 
corredor da escola, optamos por fixa-lo em vários horários diferentes com um 
certo monitoramento do que acontecia. Eu acompanhei o quadro no período 
noturno onde a escola tem alunos do Ensino Médio “Comum” e Supletivo. A 
experiência foi muito boa, pois haviam alunos de adolescentes a adultos, sendo 
um público bem diversificado.  

Fixamos o quadro no início do período, no pátio, bem na área de circulação 
das pessoas. Inicialmente tentamos utilizar a técnica de somente observar de 
longe, mas o resultado era o que já esmerávamos, as pessoas passavam, olhavam, 
mas não paravam. Isto aconteceu com todos que passaram por lá.  

Então decidimos mudar a tática e chegamos mais perto do quadro, 
esperando uma pergunta do tipo "O que é isso ?", e funcionou melhor, alguns 
alunos que passavam paravam para perguntar, mas poucos, a maioria, ficava com 
vergonha de perguntar ou mesmo não parava. Dos que paravam, recebiam uma 
explicação do que se tratava o quadro e respondiam "QUE LEGAL", mas não se 
atreviam a experimentar. Não se interessavam em ler as instruções.  
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Painel colocado no pátio de entrada da Escola Hilton Federici 

 
Então mudamos a estratégia mais uma vez, além de explicar o motivo do 

quadro, dávamos uma instrução básica de como operar cada experimento 
(deixando que eles executassem por si mesmos, mas com uma supervisão mínima 
para assegurar que eles realmente entendiam como deveria ser feito), e esta 
funcionou muito bem, o quadro começou a ficar mais cheio de alunos, pois a 
propaganda "boca a boca" começou a funcionar. Os alunos que experimentavam 
chamavam outros amigos para ver, e o que é melhor, uns ensinavam os outros 
sem a nossa interferência direta (o que foi excelente), alguns alunos acabaram 
virando até instrutores do painel, explicando para todo mundo o que deveria ser 
feito !!!  
 
Mas também observamos alguns pontos:  
1 - O experimento que mais chamou a atenção dos alunos, creio que foi a da 
eletrostática nos canudos, talvez pela incrível simplicidade na construção do 
experimento e também por perceberem que poderiam construir nas suas próprias 
casas um similar. 
2 - A lente de água (com a lâmpada) desperta a curiosidade mas eles não sabem 
exatamente como observar algum fenômeno, será preciso melhorar as instruções 
para utilização deste experimento. 
3 - No caso do pêndulo, ninguém, absolutamente ninguém conseguiu observar 
algum padrão no movimento. Depois que experimentavam e nós dizíamos o que 
deveria ser visto, eles achavam sensacional. Assim achamos que as instruções do 
pêndulo deveriam dizer o que deveria ser observado. Também deveríamos deixar 
claro como balançar os pêndulos, pois muitos deles entendem que o pêndulo deve 
ser puxado para cima ou para baixo, e não "balançado".  
4 - Infelizmente somente os alunos participaram, todos os professores que 
passaram pelo quadro nem sequer pararam para perguntar o que estava 
acontecendo, uma pena.  
5 - Fomos muito bem recebidos tanto pela diretoria quanto pelos funcionários, que 
demonstraram estar contentes com nossa iniciativa. 
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Alunos da Escola Hilton Federici interagindo com o painel 
 

Das atividades similares realizadas por outros grupos na Escola Carlos 
Gomes, ficamos com a incumbência de analisar perguntas e respostas que a 
professora propôs aos alunos, que foram: 

 
Aluna: Priscila Satos Oliveira, 1ª. A 

Pergunta: “O que acontece quando a lente cilíndrica da experiência “Chico Rala 
Coco” está voltada para cima ? 
Resposta: Quando a lente cilíndrica está na metade, lê-se a frase “Chico Rala 
Coco” perfeitamente, pois a água está concentrada em um único local, e o que 
acontece quando a lente cilíndrica está voltada para cima é que a água se 
concentra em um lado só da lente e lê-se “Chico Rala Coco” ao contrário. 
Análise: Apesar da resposta um pouco confusa, aparentemente a aluna conseguiu 
verificar o efeito acontecendo, mas não entrou na profundidade dos fundamentos 
em que se baseiam. 
 

Aluna: Amanda Ferraz, 1ª. E 
Pergunta: “Na experiência dos pêndulos as cordas menores vão mais rápido, 
porque  ? 
Resposta: Porque isso não depende da massa e sim do comprimento da corda. 
Análise: A aluna de uma forma bem simplificada percebeu que o período de 
oscilação tem relação com o comprimento da corda e não com a massa, mas 
também não entrou na profundidade dos fundamentos em que se baseiam. 
 

Aluno: Douglas, 1ª. A 
Pergunta: “Porque com a bolha nós enxergamos melhor a palavra escrita ? 
Resposta: Porque a gaiola serve como isolante, ou seja isola qualquer raio 
eletromagnético do celular. 
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Análise: O aluno, mostrou um entendimento de como deveria ocorrer o fenômeno, 
apesar de ter utilizado termos como “isola” e “qualquer raio eletromagnético”. 
Também não entrou na profundidade dos fundamentos em que se baseiam. 
 
 
 

Com relação à atividade da execução do experimento “Medindo o tempo de 
reação humano com o auxílio de uma régua” a proposta inicial foi de, através da 
utilização de uma régua escolar convencional, introduzir ao aluno Ensino Médio 
conceitos como aceleração da gravidade, de forma didática e com um exemplo 
simples, sendo um experimento que é possível se realizar facilmente e de baixo 
custo. 

Através de informações que fossem colocadas na régua, seria possível uma 
interpretação das regras de queda livre (sem o conceito de velocidade limite) com 
os conceitos de tempo, distância e aceleração. 

As instruções na parte frontal da régua continham as seguintes instruções: 
“Medindo seu tempo de reação !”, “Peça para alguém colocar a régua na 
vertical, segurando pela marca de 30 cm. Seus dedos devem ficar abertos na 
marca de 0 cm. Quando a régua for solta você, deve tentar segurá-la e verificar 
em centímetros a marca onde você segurou. Com esse valor, encontre o seu 
tempo de reação no outro lado da régua. 
Obs: Se beber ou se a régua passar pela sua mão e você não conseguir segurar, 
não dirija !!!” 

 
Na parte traseira da régua o desenvolvimento do raciocínio em relação às 

fórmulas utilizadas, ficou da seguinte forma: 

 
 
 
 
 
e um exemplo:  

 
 
Contendo uma tabela de valores de referência: 
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Basicamente através do deslocamento em cm é possível calcular o tempo de 
reação, sendo que o último layout executado ficou da seguinte forma: 
 

 
Vista da parte frontal da Régua 

 

 
Vista da parte Traseira da Régua 

 

 
Visualização real do protótipo – Parte Frontal 

 

 
Visualização real do protótipo – Parte Traseira 

 
 

- Estas réguas para medição do tempo de reação também poderão ser 
adicionadas aos painéis das escolas como mais um experimento adicional. 

 
 
 
 
 
Conclusões: 
 

Ambas as atividades foram de extrema importância de forma a aproximar o 
aluno da licenciatura à realidade escolar, no que tange a execução de atividades 
adicionais às realizadas dentro da sala de aula, neste caso, experimentos práticos 
de conceitos físicos. 

Considero de extrema importância sua continuação pelos próximos 
semestres para uma difusão maior dos trabalhos realizados pelos alunos nesta 
disciplina. 
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