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Resumo 
 
 
 
 

Neste relatório será feita uma abordagem em relação à disciplina de F 709 
“Tópicos de Ensino de Física II” que foi constituído na apresentação de um 
seminário de ótica para as escolas visitantes do Museu Dinâmico de Ciências de 
Campinas (MDCC) para uma sessão do Planetário de Campinas e também a 
melhoria do experimento da lente de água.  
 
 
 

 Melhoria do Experimento 
 
 

O experimento que ficou sob minha responsabilidade foi o experimento de  
lente de água ou como é chamado no relatório da disciplina F609 “Trajetória da luz 
ao atravessar uma lente”, este experimento que já era utilizado nesta mesma 
matéria, no semestre passado, estava com alguns problemas tendo, assim, que 
ser feito uma melhoria no mesmo. 
 Para a melhoria do experimento, primeiro uma espuma foi colocada entre o 
motor e a braçadeira que é usada para segurar o mesmo, fazendo assim que 
houvesse a diminuição da trepidação do motor. 
 A segunda modificação foi no suporte do motor, pois o mesmo era fixo com 
duas laminas e estas acabaram quebrando deixando, assim, mais difícil o 
posicionamento do cone de luz. Para a correção deste problema o suporte foi 
furado com uma broca de 4mm e fixada na madeira com um parafuso de 3mm de 
espessura com rosca atarraxante acabando assim com o problema. 
 Por ultimo para fazer uma modificação que não haja a necessidade de ficar 
posicionando a lente e também o lazer com dificuldades, estes 2 foram 
posicionados de maneira que o cone de luz ficasse o mais nítido possível e após 
isto eles foram fixados nesta posição, entretanto para a melhor mobilidade do 
experimento os parafuso para a fixação destes dois artefatos foram modificados, 
com a retirada de suas “cabeças”, fazendo com que eles não tenham como 
prender o lazer e a lente, servindo apenas de encaixe para os dois e portanto 
tendo apenas um modo de posicionar o experimento e podendo modificar somente 
o espelho fixo no motor. 
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 Apresentações no MDCC 
 
 
 

As apresentações no MDCC ocorreram nas 3ª , 5ª e 6ª feiras dos meses de 
setembro, outubro e novembro/2008, as apresentações que participei foram as de 
terça-feira e sexta-feira, em primeiro contato com o professor Jose Joaquín 
Lunazzi a expectativa era a de apresentar apenas para alunos do ensino médio, 
porem foi verificado que as seções eram agendadas para todas as idades, e com 
isto teríamos um problema, contudo após uma conversa com o coordenador do 
Museu Dinâmico de Ciência o Sr Glauco Neves, foi decidido que seria agendado 
sessões nestes horários para as 5ª series até 3º ano do ensino médio. 

No começo ficamos preocupados com a interação dos alunos mais novos 
por não terem nenhum contato prévio com a Física, mas foi notado durante as 
apresentações que os alunos de quinta a oitava series interagiam e perguntavam 
muito mais que os alunos do ensino médio. 

As apresentações ocorrem com um primeiro contato dos alunos com uma 
aula simplificada de ótica com a ajuda dos slides fornecidos pelo professor 
Lunazzi e no decorrer desta apresentação é exibido uma lente convergente, que 
forma um cone de luz, uma apresentação de slides em 3D, após a distribuição dos 
óculos 3D e a apresentação de um cd iluminado por um lazer fazendo assim uma 
rede de difração. 
 Acabado a apresentação no auditório os alunos são convidados a participar 
do experimento “La Nube”, este experimento consiste no uso de espelhos planos 
que são colocados na posição horizontal, entre o nariz e os olhos. Com isto os 
convidados têm a impressão de estar andando no teto ou nas nuvens perdendo 
completamente a noção de espaço, na maior parte das vezes os alunos e 
professores são acompanhados, pois por terem o céu como referencial alguns 
acabam se desequilibrando ou até mesmo quase batendo em algum obstáculo, 
pois, por estarem utilizando o espelho, não estão vendo o que tem em seu 
caminho. 
 Este experimento fez muito sucesso entre os participantes desde jovens até 
adultos, causando espanto e admiração nas pessoas que por um instante não 
queriam fazer o experimento,mas depois de nossos monitores um insistirem  um 
pouco, acabavam aproveitando este experimento e querendo continuar por mais 
tempo. 
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 Conclusão 
 
 
 Pode-se notar uma ótima participação das escolas convidadas, sempre com 
o elogio dos professores destas escolas e a interação dos alunos que 
participavam do seminário e do experimento, mesmo em algumas vezes estes 
alunos sendo de series iniciais. 
 Com relação à experiência adquirida posso dizer que apresentar este 
seminário é muito interessante, pois tanto o apresentador quanto os monitores 
percebem o interesse das pessoas envolvidas e as reações delas ao interagirem 
com os experimentos, também é notado na maior parte dos apresentadores uma 
certa insegurança por não terem muita experiência, entretanto com o passar do 
semestre é notado que cada pessoa fica mais segura e assim apresenta melhor o 
assunto e fica menos tímida na frente do auditório. 
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