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RESUMO 
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Durante os últimos dois anos venho lecionando no Ensino Médio, 
ou escolas da rede particular, Sistema Meta de Ensino e Colégio Nossa Senhora 
da Assunção, em turmas de 2" e 3" séries e na Escola Oficina do Saber, também 
da rede particular, em turma de 4" série do En ino Fundamental. Nestes anos 
observamos uma enorme dificuldade dos alunos r em aprender o conteúdo da Fí- 
sica do Ensino Médio e de Ciências do Ensino Fundamental. 

Durante minhas primeiras experiências como professora, observei 
que a Física ensinada estava muito distante do cqtidiano. 

Para suplantar tal dificuldade utilizando recursos como experimen- 
tos simples, que não precisam de um laboratório sofisticado e nem mesmo muito 
tempo, foi pesquisada a melhor forma de mostrar como a Física participa do 
nosso dia - a - dia. I 

Os parâmetros curriculares do Ensino Médio [I], recomendam que 
a Física deve possibilitar ao indivíduo a formação de uma cultura científica, in- 
terpretando fatos, fenômenos e processos naturais, situando e dimensionando a 
integração do homem com a natureza como da própria natureza. É funda- 
mental que o aluno perceba que estes conhecimentos não são estáticos, prontos, 
fechados. Eles têm uma evolução histórica atraves dos tempos. As modificações 
são tão rápidas e num mundo globalizado cheg m muitas vezes ao aluno antes 7 de alocados em livros. Há de se observar ainda o pouco valor de uma enorme 
lista de conteúdos a estudar sem permitir um aprofundamento buscando as expe- 
riências que levam o aluno muitas vezes à compreensão de fenômenos. Ainda 
hoje, em muitas unidades escolares, privilegia-d o trabalho com fórmulas, leis, 
conceitos que geram inúmeros exercícios totalmente descontextualizados. 

É como se formássemos o papel de conhecimentos de Física com o 
acúmulo de tijolos, uns sobre os outros sem saber como e porque o progresso 
científico busca novos caminhos e nem mesmd como dar conta do cotidiano 
construindo conscientemente a cidadania. Para os adolescentes e jovens parece 
que em algum momento Newton, Galileu, Einstein construíram teorias e hoje 
com esse conhecimento pronto precisamos apenas praticar em repetitivos exer- 
cícios. I 

Há pois que considerar duas dimensões no ensino da Física: concei- 
tuaVuniversa1 e 1ocaVaplicada. Para tal há competências a considerar, forma e 
conteúdo adequados a diferentes momentos. A trajetória em Física no Ensino 
Médio deve passar entre outras, pela: investig a ção e compreensão, medida e 
quantificação através instrumental próprio; apropriação dos conhecimentos par- 
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tindo-se do vivencial para o conhecimento científico mais amplo; trabalho com 
modelos para explicar fatos e suas relações; interpretação de fórmulas e gráfi- 
cos; contextualização do desenvolvimento da Física, de sua importância no sis- 
tema produtivo; a ação da tecnologia na sociedade atual; estabelecer relações 
entre a Física e outras ciências; desenvolvimento da capacidade de interpretação 
e comunicação dos resultados através diferentes linguagens; conhecimentos das 
fontes de informação; elaboração de sínteses ou esquemas do conhecimento físi- 
co estudado. 

Neste trabalho apresentaremos uma metodologia que foi utilizada 
para o ensino nestas escolas. Tal metodologia se encontra descrita em detalhes 
no Capítulo 11. 

No Capítulo I11 são apresentados os experimentos e a teoria utiliza- 
da. 

No Capítulo IV mostramos a importância do vídeo na sala de aula. 
No Capítulo V é apresentada a conclusão. 



METODOLOGIA 

Iniciamos o uso desta metodologia no ano de 2001 com uma turma 
de 3" série do Ensino Médio e o resultado foi surpreendente. Os alunos ficaram 
muito motivados e através da "Física - Prática" foram envolvidos na "Física - 
Teórica". 

O método que foi utilizado consiste em 4 etapas: 

a) Experimento (prática); 
b) Teoria; 
c) Exercícios; 
d) Avaliação. 

A sugestão deste trabalho é que a montagem experimental seja feita 
no início, no meio ou no final da aula dependendo do objetivo em questão. Ao 
chegar em sala sugerimos que se coloque sobre a mesa o material a ser utilizado 
na experiência para despertar a curiosidade dos alunos. A partir daí começam os 
questionamentos acerca desse material: 

> O que será feito com esse termômetro ? 
> Por que esse termômetro é maior do que o usual ? 
> Por que um copo de vidro e o outro de isopor ? 
> A garrafa térmica realmente conserva a temperatura ? 

Diante de tantas perguntas inicia-se a montagem do experimento. 
Após a montagem do experimento, propõe-se uma situação - problema no qua- 
dro semelhante ao que será observado. O objetivo é tentar primeiramente enten- 
der a situação e juntos, tumia e professor, através de um debate, resolver intuiti- 
vamente a situação. Escrevemos no quadro todas as soluções propostas pelos 
alunos. Um exemplo concreto desta situação será apresentado detalhadamente 
no Capítulo 111. 

Passa-se então a resolução matemática com uso de equações. Com 
o resultado calculado em mãos, faz-se a comparação com o resultado intuitivo e 
também registra-se junto ao anterior. Finalmente passa-se a parte experimental 
(experimento propriamente dito). Com a ajuda de alguns alunos, realiza-se a ex- 
periência para toda a turma. No decorrer da experiência surgem perguntas e cu- 
riosidades que são prontamente respondidas. Os alunos anotam os resultados 
obtidos e fazem a comparação com os anteriores, que foram anotados no quadro. 



Através de todas essas etapas, consegue-se relacionar a "Física - 
Prática" com a "Física - Teórica", e neste momento, introduzir as fórmulas as- 
sociadas ao experimento. Realiza-se então a resolução de exercícios relaciona- 
dos ao conteúdo mostrado. No Capítulo I11 a seguir será mostrado em detalhe o 
procedimento relacionado a uma aula completa sobre os temas: 

1 - Óptica Geométrica 

1 .a Câmara Escura 
1. b Formação de Imagens 
1 .c Disco de Newton 

2- Calorimetria 

2.a Mudança de Fase 
2.b Sensação Térmica 
2.c Temperatura e Equilíbrio Térmico 
2.d Calorímetro 
2.e Convecção 
2.f Condução de Calor 
2.g Radiação 
2.h Dilatação Linear 
2.i Dilatação Volumétrica (líquidos e gases) 

3- Eletricidade 

3 .a Eletrizagão 
3 .b Circuito Elétrico 

Este método foi inspirado nas idéias construtivistas de Ausubel e 
Novak, bem descrito com aplicações na Física por Marco Antônio Moreira [2]. 

David Ausubel reconhece a importância da experiência, porém nos 
traz uma explicação teórica do processo de aprendizagem, filiando-se desta for- 
ma ao cognitivismo. Ao levarmos em conta a tese cognitivista vemos a aprendi- 
zagem como um processo de armazenamento de informação, condensação em 
classes mais genéricas de conhecimentos que são assimilados a uma estrutura no 
cérebro do indivíduo de maneira a ser usado no futuro. Valoriza-se a habilidade 
de organizar as informações e esta deve ser desenvolvida. Aprendizagem segun- 
do esta teoria é organizar e integrar material a estrutura cognitiva. Ele acredita 
na existência de uma estrutura na qual isto ocorra. Esta estrutura é definida co- 
mo: 

a) "conteúdo total das idéias de um indivíduo e sua organização" 



b) "conteúdo e organização de suas idéias em uma área particular do conhe- 
cimento" 

Se possuirmos conceitos relevantes e inclusivos claros e a disposi- 
ção na estrutura cognitiva, idéias e informações poderão ser aprendidas. Dentro 
da experiência cognitiva temos não só modificações significativas nos atributos 
relevantes em contato com o novo material mas também influência dos concei- 
tos já adquiridos sobre o conteúdo das novas aprendizagens. Constatamos uma 
interação entre o novo material adquirido e os conceitos relevantes e inclusivos. 

Temos a aprendizagem significativa quando as novas idéias e in- 
formações possuidoras de estrutura lógica interagem com conceitos relevantes 
claros e disponíveis sendo assimilados. Ausubel chama este processo de experi- 
ência consciente onde sinais, símbolos, conceitos e proposições potencialmente 
significativos são relacionados à estrutura cognitiva e nela inseridos. Ausubel 
define significado com o produto "fenomenológico" do processo de aprender, no 
qual o significado potencial transforma-se em conteúdo cognitivo. Os cognitivis- 
tas consideram aprendizagem de material significativo, um mecanismo do ho- 
mem para adquirir e guardar idéias e informações de um conjunto de conheci- 
mentos. I 



TEORIA E EXPERIMENTO 

JJt 4- 
Breve introdução sobre a metodologia utilizada nas aulas 

Vamos tomar como exemplo uma aula de dilatação. Primeiramente 
vem a pergunta: O que é dilatação? Em que projetos do nosso dia-a-dia esse te- 
ma é usado? Após um breve debate sobre o tema chega a hora da montagem e 
demonstração do experimento relativo ao tema e em seguida coloca-se para a 
turma as questões cotidianas: 

a) O que você faz para desencaixar dois copos grudados ? 
b) Como abrir uma lata de palmito sem fhzer esforço ? 
c) Porque os trilhos são encaixados com uma certa distância entre eles ? 
d) Porque a ponte tem divisões de ferro ? 
e) Porque no fiio o anel parece estar maior ? 

Estas questões são colocadas, debatidas e respondidas. A partir des- 3 
sas questões, chega-se junto com os alunos as equações para a dilatação linear, a 
superficial e a volumétrica. 3@' 

V 

Em seguida os alunos estão prontos para a resolução de exercícios. 
Nem sempre se consegue realizar todas essas etapas em apenas uma aula. Na 
hora de fazer o planejamento temos que deixai pelo menos três aulas subsequen- 
tes. 'Z 



111 - la  Textos para leitura conceitual sobre propagação da luz 

Raios de luz são linhas orientadas que representam, graficamente, a 
direção e o sentido de propagação da luz. Nos meios transparentes e homogê- 
neos, a luz se propaga em linha reta. A sombra e a penumbra são formadas devi- 
do a essa propagação retilínea, como pode ser observado abaixo. 

figura 1- A projeção da sombra (S) de um corpo (C) por uma fonte (F) sobre um anteparo (A) 
evidencia que a luz se propaga em linha reta.[6] 

figura 2 - Quando a fonte é extensa (AB) definem-se a sombra, que não recebe luz, e a pe- 
numbra, parcialmente iluminada. [ó] 

Sombra é uma região do ambiente que não recebe luz enquanto a 
penumbra é uma região que recebe luz de apenas alguns pontos da fonte. A câ- 
mara escura usa o princípio da propagação retilínea da luz, por isso a imagem da 
boneca se apresenta invertida, como você pode ver na figura 3. 



figura 3 - Câmara escura de orificio 161. 

A câmara escura de orifício é uma caixa de paredes opacas. Uma 
delas tem um pequeno orifício de diâmetro igual a lmrn. Um objeto iluminado, 
no caso uma boneca, é colocado em fiente a câmara. Os raios de luz que partem 
da boneca e atravessam o orificio O determinam na parede oposta ao orifício 
uma figura semelhante ao objeto e invertida. Esta figura é chamada imagem. 

As relações entre AB, a altura do objeto, A'B', a altura da imagem, 
y, a distância do objeto até a câmara e x, o comprimento da câmara, são obtidas 
pela semelhanga entre os triângulos ABO e A'B'O. 

- AB - - - (3.2) 
A'B' x 

A parte teórica foi lecionada de acordo com [4]. 
Através do experimento os alunos podem observar que, aumentan- 

do-se o diâmetro do orifício, diminui a nitidez da "imagem" e aumenta sua lu- 
minosidade. 



I11 - 1 .b Experimento sobre câmara escura 

Objetivo 1 
I 

Observar e compreender como se forma a imagem de uma pessoa numa 
máquina fotográfica. 

Material utilizado 

1 lata de Nescau de 400g 
1 lanterna 
114 de folha de papel vegetal 
Cola 
Tesoura 
114 de folha de papel cartão 

Procedimento experimental 

l0 Passo 

Cortar o papel vegetal no tamanho da lateral menor da lata. Retirar a tam- 
pa de plástico e forrar essa base com o papel vegetal. 

figura 4 - Materiais utilizados na experiência (lata com um furo no centro e um pedaço circu- 
lar de papel vegetal). 

2' Passo 

3' Passo 

Faz-se um furo no lado oposto como mosda a figura 4. 

Desenhar uma boneca no papel cartão e recortá-la. Fazer uma base para 
que ela fique em pé. 



q 4 

figura 5 - Uma boneca feita com papel cartão 

4' Passo 

Posicioná-10s da seguinte maneira. 

figura 6 - Câmara escura feita com material diversificado. 

5' Passo 

Observar como será formada a imagem. 

Questões 

a) Como você observa a imagem? Explique o que acontece. 
b) O que acontece quando aproximamos ou afastamos a boneca da 

câmara? 
c) Se aumentarmos o diâmetro do furo, o que acontecerá com a imagem? 



111 - 2 FORMAÇAO DE IMAGENS 

III - 2a Textos para leitura conceitual sobre a fohnação de imagens 

Observe a figura 7. 

figura 7 - Formação de imagens em dois espelhos [6]. 

Podemos calcular o número de imagens formadas, sem fazer o de- 
senho, pela equação abaixo: 

Para esse caso específico (a = 90" ), temos 

objeto. 
O número de imagens formadas é 3 qualquer que seja a posição do 

I 

N : número de imagens formadas 
a : ângulo entre os espelhos 

Essa equação só é valida nos seguintes casos: 



360" i) Quando a relação - é um número par, qualquer que seja a po- 
a 

sição do objeto entre os dois espelhos. 
360" ii) Quando a relação - é um número ímpar, estando o objeto no 
a 

plano bissetor do ângulo a .  ~ 
Esta teoria foi baseada nos textos indicados na bibliografia [4] e 161. 



I11 - 2b Experimento sobre formação de imwens 

I 

Objetivo 

Mostrar que o número de imagens formadas entre dois espelhos planos 
depende do ângulo entre eles. 

Material utilizado 

2 espelhos planos (1 5cm x 1 Ocm) 
1 borracha com dimensão menor que as dimensões do espelho 
1 transferidor 
1 fita durex 

Procedimento experimental 

1' Passo 

Apóie os dois espelhos com a parte espelhada para baixo em uma mesa 
separados por 0,5cm conforme a figura 8 abaixo. 

figura 8 - Dois espelhos planos. 

Pegue o pedaço de cartolina branca, disponha-o sobre os espelhos e cole-o 
com durex, como mostrado na figura 9. 

I 

figura 9 - Dois espelhos planos presos por urna fita durex 

2' Passo 

Apóie os dois espelhos na superficie da mesa e com a ajuda do transferi- 
dor forme os ângulos citados nos itens a, b, c e d entre os espelhos citados. 



Coloque em seguida a borracha em fiente aos espelhos e observe o núme- 
ro de imagens formadas para as situações a seguir: 

3" Passo 

Completar a tabela abaixo: 

Questões 

- 
Angulo entre os espelhos 

a) Pode-se colocar a borracha em qualquer posição entre os espelhos? Justifique. 

Número de imagens observadas 

b) Existe alguma relação entre o número de imagens e o ângulo entre os espe- 
lhos? Qual? 



I11 - 3 DISCO DE NEWTON 

111-3a Textos para leitura conceitual sobre decomposição de cores da luz branca 

A luz pode ser: monocromática (simples) ou policromática (com- 
posta). A monocromática é a luz de uma só cor enquanto a policromática é a luz 
que resulta da superposição de luzes de cores diferentes. Quando uma luz poli- 
cromática incide sobre a vista de um observador, determina a sensação de uma 
cor resultante que não coincide com nenhuma das cores componentes. É o caso 
da luz branca emitida pelo Sol ou por uma lâmpada incandescente que é consti- 
tuída por uma infinidade de luzes monocromáticas, as quais podem ser divididas 
em sete cores principais: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e vio- 
leta. A natureza composta da luz branca pode ser evidenciada quando ocorre sua 
decomposição ao atravessar um prisma, no arco-íris, etc. 

A cor que um corpo apresenta por reflexão é determinada pelo tipo 
de luz que ele reflete difusamente. Assim, por exemplo, um corpo, ao ser ilurni- 
nado pela luz branca, quando se apresenta na cor azul é porque ele reflete difu- 
samente a luz azul, e absorve as demais. Um corpo iluminado pela luz branca 
quando apresenta branco é porque ele reflete difusamente as luzes de todas as 
demais cores. Um corpo negro absorve todas as cores totalmente. 

a) corpo azul 

luz azul 
luz branY 

b) corpo branco c) corpo negro 

luz bran 

figura 10 - As cores dos corpos são determinadas pela luz refletida difusamente por eles. 

Esta teoria foi baseada em [6]. 



111 - 3b Experimento sobre a policromia da luz branca 

Objetivo 

Mostrar a decomposição de cores (policromia) da luz branca. 

Material utilizado 

?4 de folha de papel cartão branco 
Lápis de cor ou tinta de sete cores diferentes 
Pincel 
Régua 
1 bailarina e 1 pino do tipo bailarina 
1 tesoura 

Procedimento experimental 

l0 Passo 

Fazer um circulo com o papel cartão e dividi-lo em 7 partes iguais. 

2' Passo 

Pintar cada uma das partes com as seguintes cores: 

O vermelho 
O alaranjado 
O amarelo 
@ verde 
O azul 
8 anil 
O violeta w 

figura 1 1- Disco de Newton 

Fazer um furo no centro para encaixar o pino bailarina após a pintura. 

3 O  Passo 

Girar o círculo manualmente e observar as cores obtidas. 



Questão 

a) Que cores são observadas quando giramos o disco? Você saberia explicar 
porque ? 



I11 - 4 TERMOLOGIA E CALORIMETRIA 

I11 - 4.1 Textos para leitura conceitual sobre temperatura 

Termologia é a parte da Física que estuda o calor. Em termologia, 
podemos interpretar os fenômenos com duas visões diferentes: a visão macros- 
cópica e a microscópica. 

O estudo macroscópico se preocupa com as grandezas: volume, 
temperatura e outras propriedades que podemos perceber pelos nossos sentidos. 
Porém, para uma compreensão mais profunda do fenômeno, adotamos o ponto 
de visão microscópica, onde são consideradas grandezas indiretarnente medidas, 
não sugeridas pelos nossos sentidos. Nos fenômenos térmicos, rnicroscopica- 
mente consideramos a energia das moléculas, suas velocidades médias, intera- 
ções etc. As moléculas constituintes da matéria estão em continuo movimento, 
denominado agitação térmica. A energia associada a esse movimento é chamada 
energia térmica. A energia térmica de um corpo pode variar [3]. 

A energia térmica pode transferir-se de um corpo para o outro 
quando entre eles houver uma diferença de temperatura. A energia térmica em 
trânsito é denominada calor. A medida da quantidade de calor trocada entre dois 
corpos é uma medida de energia. Por isso, utiliza-se joule (J), m é comum o 
uso da caloria (cal). - ,/v\$ 

tg"*\ e 2 h p  1 caloria = 4,186 joules 

Temperatva é a medida do grau de agitação das moléculas de um 
corpo. A sitGção final de equilíbrio que traduz uma igualdade de temperatura 
dos corpos constitui o equilíbrio térmico. Assim, dois corpos em equilíbrio tér- 
mico possuem obrigatoriamente temperaturas iguais. A Lei Zero da Termodi- 
nâmica estabelece que "se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um ter- 
ceiro, eles estão em equilíbrio térmico entre si". Assim, se um corpo A está em 
equilíbrio térmico com um corpo C ,  e um corpo B também está em equilíbrio 
térmico com o corpo C, os corpos A e B estão em equilíbrio térmico entre si 
[31. 

Os materiais que nos rodeiam podem se encontrar em três estados 
de agregação: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido as forças de coesão en- 
tre as moléculas são intensas e só permitem a elas vibrações ligeiras. Assim, os 
sólidos apresentam forrna e volume bem-definidos. No estado liquido as distân- 
cias médias entre as moléculas são maiores que no estado sólido. As forças de 
coesão ainda são apreciáveis e a liberdade média das moléculas é restrita. Em 
conseqüência, os líquidos apresentam volume definido, mas a forma é variável, 
adaptando-se a do recipiente. No estado gasoso as forças de coesão entre as mo- 
léculas são extremamente fiacas, permitindo livre movimentação. Em conse- 



quência, os gases têm a propriedade de se d i h d i r  através de todo o espaço que 
lhes é oferecido, não apresentando forma nem volume definidos 131. 

É frequente usarmos os termos fiio, quente, morno etc., para traduzir a 
sensação que temos ao entrar em contato com um sistema. Assim, é o sentido do 
tato que nos proporciona as sensações térmicas, que constitui a primeira noção 
de temperatura de um sistema. No entanto, esse critério "sensitivo" para avalia- 
ção das temperaturas é impreciso, pois depende da pessoa que sente e das condi- 
ções nas quais se encontrava anteriormente. Quando um corpo recebe calor, este 
pode produzir variação de temperatura ou mudança de estado. Quando o efeito 
produzido é a variação de temperatura, dizemos que o corpo recebeu calor sen- 
sível. Se o efeito se traduz pela mudança de estado, o calor recebido pelo corpo 
é dito calor latente. Por exemplo, uma barra de ferro se aquecendo ao ser levada 
ao fogo recebe calor sensível. E em presença do fogo, o gelo a 0°C se derreten- 
do, não sofrendo variação de temperatura. Este gelo recebe calor latente [3]. 

As quantidades de calor Q recebidas (ou cedidas) por corpos de 
mesmo material e massas diferentes são diretamente proporcionais às massas, 
para igual variação de temperatura. De acordo com a equação fundamental da 
Calorimetria, temos: 

I 
Nesta equação, c é o coeficiente de proporcionalidade que é carac- 

terística do material que constitui o corpo. Essa grandeza é calor específico, sua 
unidade usual é caVg°C. O calor específico de uma substância mede numerica- 
mente a quantidade de calor que faz variar em 1 "C a temperatura da massa de 1 g 
da substância. Para cada substância, o calor específico depende do estado de a- 
gregação. 

Quando a temperatura de um corpo se eleva, ele recebeu calor. Se a 
temperatura de um corpo diminui, é porque ele cedeu calor. 

O produto da massa m de um corpo pelo calor específico c do mate- 
rial que o constitui define a capacidade térmica do corpo. 

A equação fundamental fica em função de C : 

Se dois ou mais corpos trocam calor entre si, a soma algébrica das 
quantidades de calor trocadas pelos corpos, até o estabelecimento do equilíbrio 
térmico, é nula . 



Os corpos que trocam calor são colocados no interior de dispositi- 
vos especiais denominados calorímetros, isolados termicamente do meio exteri- 
or. 

O calorímetro participa das trocas de calor, embora na maioria dos 
casos essa participação seja pouco acentuada [3]. 

Plr~" 



III - 4.1 .a Emerimento sobre Mudança de Fase 

Objetivo 

Observar o que ocorre com a temperatura na mudança de fase. 

Material utilizado 

1 termômetro 
Gelo picado 
1 copo de vidro (tipo requeijão) 
1 cronômetro 

Procedimento experimental 

l0 Passo 

Colocar o gelo picado no copo de vidro e medir a temperatura do mesmo 
com o auxílio de um termômetro. 

calor calor . calor . 

figura 12 - Durante a mudança de fase, a temperatura permanece constante. 

2 O  Passo 

Após um determinado intervalo de tempo (aproximadamente 5 minutos) 
medir a temperatura da mistura gelo e água resultante. 

3 O  Passo 

Fazer sucessivas medições de temperatura, anotando-as na tabela abaixo, 
até que o gelo tenha se transformado totalmente em água. 



4 O  Passo 

Comparar os resultados encontrados. 

Tempo (minutos) 
O 
5 
I 0  
15 
20 
25 

Temperatura 



III - 4.1 .b Experimento sobre Sensação Térmica 

Objetivo 

Visualizar como o tato pode influenciar na determinação de uma tempera- 
tura. 

Material utilizado 

3 copos de vidro (tipo requeijão) 
A água quente (60" C) - copo 1 
A água morna (30" C) - copo 2 
A água fiia (O0 C) - copo 3 

Procedimento experimental 

l0 Passo 

Uma pessoa coloca a mão no copo l(T = 60 "C) por um determinado tem- 
po (5 min). 

copo 2 

2" Passo 
figura 13 - Sensação térmica 

Em seguida tira-se a mão do copo 1 e coloca-se no copo 2 (T = 30°C). 
Segue-se a pergunta: Essa água está quente, morna ou liia? 

copo 2 

figura 14 - O tato pode influenciar na determinação de uma temperatura. 
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3" Passo 

Enquanto isso uma outra pessoa coloca a mão no copo 3 (T = 0°C). Após 
um determinado tempo, coloca-se essa mesma mão no copo 2 (T = 30°C) e per- 
gunta-se: Essa água está quente, morna ou fia? 

4" Passo 

Comparam-se os dois resultados. 

Questões 

a) O que se pode observar com essa experiência? 
b) O tato é 100% confiável na determinação de uma temperatura? 



III - 4.1 .c Emerimento sobre Temoeratura de Eauilíírio Térmico 

Objetivo 

Observar a temperatura resultante da mistura de dois líquidos inicialmente 
em temperaturas diferentes e de dois líquidos em temperaturas iguais. 

Material utilizado 

1 copo descartável(200ml) 
1500ml de água quente 
1500ml de água fiia 
1 terrnômetro 
1 recipiente com capacidade entre 1000ml e 1 500ml 

Procedimento experimental 

1' Passo 

Medir as temperaturas da água quente e da água fkia e anotar os resultados 
na tabela abaixo. 

figura 15 - Medindo temperatura 

Temperatura 1 
I 

Agua fria (I) 
I 

Agua quente (2) 



2' Passo 

Fazer as misturas da tabela abaixo, medir as respectivas temperaturas e 
anotar os resultados obtidos. 

figura 16 - A temperatura de equilíbrio térmico da mistura, depende das temperaturas dos 
copos (1) e (2). 

3' Passo 

Fazer uma análise dos resultados obtidos. 

Mistura 
200ml de água fria com 200ml de água quente 
200ml de água fria com 400ml de água quente 
400mi de água fria com 200ml de água quente 
200ml de água fria com 200ml de água fria 
200ml de água quente com 200ml de água quente 

Questões 

Temperatura 

a) Qual foi à temperatura da mistura? 
b) Porque se obteve essa temperatura? 
c) O que se pode concluir? , 



III - 4.1 .d Experimento sobre Calorímetro 

Objetivos 

1 - Montar um calorímetro e observar o princípio de funcionamento de 
uma garrafa térmica. 

2 - Determinar o calor específico do óleo 

Material utilizado 

Caixa de isopor pequena redonda 
1 lata de Nescau vazia (400g) 
1OOg de algodão 
1 termômetro cuja escala varia entre - 1 O°C e 1 1 O°C 
Aquecedor 
Balança cuja escala varia entre 100g e 500g 
200ml de óleo de cozinha 
1 copo descartáve1200ml 

Procedimento experimental 1 

T F R ~ E T R o  

HASTE PARA 

figura 17 - Calorímetro montado- [4] 

l0 Passo 

Coloca-se a lata de Nescau dentro da caixa de isopor. 



2' Passo 

Agora preencha a parte entre a lata e o isopor com algodão, material iso- 
lante. 

3' Passo 

Faz-se um pequeno furo na tampa da caixa de isopor, apenas para dar pas- 
sagem ao termometro. 

Procedimento experimental 2 

1' Passo 

Medir, com o auxílio de uma balança, a massa de 200ml de água e de 
200ml de óleo. 

figura 18 - Balanqa para medir as quantidades desejadas. 

2' Passo 

Aquecer esses 200ml de óleo e, em seguida medir sua temperatura. 



figura 19 - Aquecimento e posterior medição da temperatura do óleo. 

3' Passo 

Medir a temperatura da água e anotar o resultado. 

L I água 

figura 20 - Medição da temperatura da água. 

4" Passo 

Despejamos a água e o óleo dentro do calorímetro, tampando-o em se- 
guida para que não haja troca de calor entre a mistura e o ar ambiente. 



s0 Passo 

Com os dados relacionados abaixo, que foram medidos ao longo da expe- 
riência, e utilizando a equação 

Q@m+&,=O (3.7) 

podemos calcular o calor especifico do óleo. 

Dados 
Massa da água 
Massa do óleo 

Calor especifico da água 
Temperatura inicial da água 
Temperatura inicial do óleo 

Temperatura de equilíbrio da mistura 

Medidas 



III - 4.2 Textos para leitura conceitual sobre transmissão de calor 

Vimos, anteriormente, que calor é energia que se transfere dos cor- 
pos de maior temperatura para os de menor temperatura. A transmissão dessa 
energia pode se dar por dois processos: condução e radiação. 

Condução: é o fenômeno que ocorre quando corpos em temperatu- 
ras diferentes são postos em contato. A condução é explicada pela teoria cientí- 
fica. As moléculas do corpo mais quente têm maior energia cinética. Assim, a- 
través de choques entre as moléculas, a energia se transfere do corpo mais quen- 
te para o mais fkio. 

Radiação: dois corpos em temperaturas diferentes tendem ao equi- 
librio térmico, mesmo que entre eles não haja nenhum meio material. Isso acon- 
tece porque o calor também se propaga no vácuo através de ondas eletromagné- 
ticas. Esse fenômeno, chamado de radiação, não é previsto pelo modelo cinético; 
por isso, não vamos estudá-lo neste momento, voltando a este assunto no estudo 
de ondas. 

Em geral, o fenômeno da radiação térmica obedece a seguinte lei: 
para um certo corpo, a quantidade de calor irradiado num determinado intervalo 
de tempo depende apenas de sua temperatura. Abaixo vemos o princípio de h- 
cionamento de uma chaminé. O ar aquecido no interior da chaminé tem densi- 
dade menos que o ar fiio da sala. Essa diferença de densidade provoca uma di- 
ferença de pressão entre o interior e o exterior da chaminé, próximo à sua base. 
E isso faz com que o ar frio empurre o ar quente, provocando uma corrente de 
ar. Esse fenômeno é denominado convecção [3]. 



111 - 4.2.a Experimento sobre Convecção 

Objetivo 

Observar as correntes de convecção em um líquido. 

Material utilizado 

2 velas 
1 balão de vidro (600ml) 
20 gramas de serragem 
1 copo de água 

Procedimento experimental 

l0 Passo 

Colocar a água e a serragem no balão de vidro. 

2 O  Passo 

Colocar o balão de vidro com a mistura de água e serragem para aquecer 
sobre a vela. 

3' Passo 

Observar o movimento da serragem com o aquecimento da água. 

figura 21- Em um líquido, o calor se transfere devido a 
formação de correntes de convecção [4]. 



Questões 

a) Por que a chama da vela fica pra cima, mesmo que a coloquemos de cabeça 
para baixo? 
b) Por que é preferível instalar o ar condicionado no alto da parede? 
c) Tem geladeiras com congelador do lado? 
d) Porque quando a água ferve as bolhas sobem? 



I11 - 4.2.b Experimento sobre Condução de Calor 1 

Objetivo 

Mostrar ao aluno que o material de que 6 feito o recipiente pode ser bom 
ou mal condutor de calor. 

Material utilizado 

1 copo de vidro 
1 copo de metal (alumínio) 
1 copo de isopor 
Água com temperatura conhecida 
3 temiometros 
1 cronômetro 
Isopor cortado em rodela para tapar os recipientes 

Procedimento experimental 

l0 Passo 

Distribui-se igualmente o líquido (em temperatura conhecida T, ) entre os 
três recipientes. 

A + copo de vidro 

2' Passo 

B i copo de metal C i copo de isopor 

figura 22- Copos feitos de diferentes materiais. 

Mergulham-se os termômetros nos recipientes (já com líquido) e 
tampam-se os mesmos. 
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figura 23 - A temperatura da água varia de acordo com o recipiente onde ela se encontra. 

3 O  Passo 

Marca-se no cronômetro dez minutos. Após esse tempo observar as 
medidas registradas nos termômetros. Realizar outras medidas de 10 em 10 min 
e montar a seguinte tabela. 

Questão 

a) O que você pode concluir a partir dos dados obtidos? 

Recipiente 
Tempo 
O min 
10 min 
20 min 
30 min 

C 

T, 

A 

T, 

B 

T, 



Uí - 4.2.c Experimento sobre Condução de Calor 2 

Objetivo 

Observar a condução de calor num metal. 

Material utilizado 

1 colher de sopa de inox 
1 vela 
Fósforo 

Procedimento experimental 

l0 Passo 

Acender a vela e colocá-la em contato com a extremidade da colher. 

Figura 24 - Condução de calor . 

Questões 

a) Observe o que ocorre durante esse aquecimento. 
b) O que você concluiu? 



111 - 4.2.d Experimento sobre Radiação 

Objetivo 

Verificar que a radiação é uma forma de transmissão de calor. 

Material utilizado 

1 lâmpada (l27V - 60W) 
1 caixa de papelão (60cm x 30cm x 40cm) 
1 bocal 
Fio duplo com 3m de comprimento 
1 tomada macho 
1 copo com água numa temperatura conhecida 
1 termômetro 

Procedimento experimental 

1' Passo 

Prender o bocal a tampa da caixa na parte interna. 

2' Passo 

Desencapar as pontas do fio e colocar uma das pontas na tomada macho e 
a outra ponta no bocal. 

3' Passo 

Encaixar a lâmpada no bocal, colocar o copo com água dentro da caixa; 
fechar a caixa e ligar na tomada. 

figura 25 - O calor se propaga por radiação. 



4 O  Passo 

Após um determinado intervalo de tempo de aproximadamente lOmin, 
verificar a temperatura da água. 

Questões 

a) O que foi observado com a temperatura da água? 
b) Você saberia explicar o resultado obtido? 



I11 - 5a Textos para leitura conceitual sobre dilatação térmica 

Quando um corpo recebe calor de uma fonte ele aumenta sua tem- 
peratura e conseqüentemente suas dimensões também aumentam, isto é, ele se 
dilata. Existem três tipos de dilatação: nos sólidos, nos líquidos e nos gases. A 
dilatação dos sólidos se divide em três: 

> linear 
> superficial 
> volumétrica 

Dilatação linear é aquela onde ocorre aumento de tamanho em apenas 
uma dimensão do corpo. 

Exemplo: barra 

Figura 26 - O aumento da temperatura de um corpo sólido produz dilatação linear. 

A variação de comprimento sofkida pela barra depende do material que o 
constitui, do aumento de temperatura e do comprimento inicial, isto é, 

AL=L,aAT (3.8) 

onde: 

L,, + comprimento inicial (m) 
a + coeficiente de dilatação linear ( OC-I) 

AT + variação de temperatura ( O C  ) 
âL + variação de comprimento (m) 

Dilatação superficial é aquela onde ocorre aumento de tamanho em duas 
dimensões do corpo. 



Exemplo: placa 

Figura 27 - O aumento da temperatura de um corpo sólido produz dilatação superficial. 

A variação de superfície sofrida pela placa depende do material que o 
constitui, do aumento de temperatura e da superficie inicial, isto é, 

AA=A,,pAT (3.9) 
onde : 

4 3 área inicial (m2) 
p 3 coeficiente de dilatação superficial ( OC-' ) 

AT + variação de temperatura ( O C  ) 
M 3 variação de área (m2) 

Dilatação volumétrica é aquela onde ocorre aumento de tamanho em três 
dimensões do corpo. 

Exemplo: corpo 

Figura 28 - O aumento da temperatura de um corpo sólido produz dilatação volumétrica. 

A variação de volume sofrida pelo corpo depende do material que o cons- 
titui, do aumento de temperatura e do volume inicial, isto é, 



onde: 

& + volume inicial (m3) 
+ coeficiente de dilatação volumétrica ( OC-' ) 

AT + variação de temperatura ( OC ) 
AV + variação de volume (m3) 

O texto referente a esta teoria foi obtido de [4] e [6]. 



I11 - 5b Experimento sobre dilatação linear 

Objetivo 

Observar a dilatação linear de um fio de cobre. 

Material utilizado 

Pregos e martelo 
1 bancada de madeira plana (30cm x 20cm x 2cm) 
2 bastões de madeira com 25cm de altura 
1 pedaço de fio de cobre (50 cm) 
1 vela 
1 caixa de fósforos ou 1 isqueiro 

Procedimento experimental 

l0 Passo 

Montar a bancada de madeira pregando os bastões na madeira plana co- 
mo mostra a figura. 

figura 29 - Montagem da bancada. 

2 O  Passo 

Prender o fio de cobre nos cilindros esticando-o. 

Figura 30 - Aumentando a temperatura do fio, ele sofie dilatação. 



3' Passo 

Coloca-se a vela acesa no meio da bancada na linha que une os dois ci- 
lindros logo abaixo do fio conforme pode ser visto na figura 30. 

4O Passo 

Observar o que acontece. 

Questões 

a) O que você observa depois que o fio é aquecido durante 10 minutos? 
b) Se ao invés de 1 fio de cobre utilizássemos um fio de alumínio, o que mudaria 
no experimento? 



111 - 5c Experimento sobre dilatação volumétrica do liquido 

Objetivo 

Visualizar a dilatação volumétrica da água colorida. 

Material utilizado 

1 fiasco de vidro com cerca de 50cm3 de volume 
1 rolha de 3cm de diâmetro 
1 canudinho de 0,5 cm de diâmetro 
1 pregador 
Água 
Vela 
Corante 
Fósforo 

Procedimento experimental 

l0 Passo 

Furar a rolha ao meio com cuidado e depois atravessar a mesma com o 
canudinho. 

2' Passo 

Encher o fiasco de vidro com a mistura de água e corante e em seguida 
fechar o mesmo com a rolha. 

figura 3 1 - Montagem do experimento [4]. 



3' Passo 

Prender o h c o  de vidro no pregador e levá-lo para se aquecer na chama 
da vela. Observar o que acontece. 

figura 32 - O aumento de temperatura do líquido provoca a dilataqão do meio [4]. 

Questões 

a) O que é possível concluir do que você observou que ocorreu com a mistura de 
água e corante? 



111 - 5d Experimento sobre dilatação volumétrica dos gases 

Objetivo 

Visualiar a dilatagão volumétrica de um gás 

Material utilizado 

1 tubo de ensaio médio de 3cm de diâmetro e 15 cm de comprimento 
Água 
Pregador 
Bexiga 
Fósforo 
Vela 

Procedimento experimental 

1' Passo 

Colocar uma pequena quantidade de água no tubo de ensaio. Em seguida 
prender a bexiga, tendo o cuidado de retirar a maior quantidade de ar da mesma, 
no topo do tubo de ensaio. 

2' Passo 

Com o experimento pronto, basta pegar o mesmo com o pregador e levá- 
10 para aquecer na chama da vela. 

figura 33 - O aumento da temperatura do líquido provoca a dilatação do gás. 

Questões 

a) Após o aquecimento o que ocorrerá com a bexiga? 
b) O que você pode concluir com este experimento? 



I11 - 6a Textos para leitura conceitual sobre eletrização 

Num átomo, o número de elétrons é igual ao número de prótons. O 
processo de eletrização consiste em eletrizar um corpo deixando-o com excesso 
de elétrons (mais elétrons do que prótons) ou falta de elétrons (mais prótons do 
que elétrons), isto é, o corpo fica carregado negativamente ou positivamente, 
respectivamente. Existem 3 processos de eletrização: 

*:* por atrito 
*:e por contato 
*' por indução 

Ao esfregarmos uma flanela em um pente, há passagem de elétrons 
de um corpo para o outro ficando os dois carregados eletricamente, um positivo 
e outro negativo. Este processo é chamado eletrização por atrito [SI. 

Quando colocamos o pente, agora carregado, em contato com os 
pedaços de papel picado, neutros, estes são atraídos pelo mesmo. Veja os es- 
quemas : 

figura 34 - Inicialmente o corpo A positivamente e o corpo B está neutro. Colocados em con- 
tato, durante certo intervalo de tempo, elétrons livres vão de B para A [5]. 

Após o contato 

figura 35 - Após o processo, A e B apresentam-se eletrizados positivamente [5]. 



ii) 

figura 36 - Inicialmente o corpo A negativamente e o corpo B está neutro. Colocados em con- 
tato, durante certo intervalo de tempo, elétrons livres vão de A para B[5]. 

Após o contato 

figura 37 - Após o processo, A e B apresentam-se eletrizados negativamente [5]. 

Ao fínal do processo, os corpos ficam com cargas de mesmo sinal e 
passam a se repelir. Este processo é chamado eletrização por contato [5] .  

Seja um corpo neutro e um corpo carregado. Aproximam-se os dois 
corpos, sem encostá-los, provocando uma redistribuição de cargas no corpo neu- 
tro como indica a figura abaixo, as cargas negativas são atraídas pelo corpo e as 
positivas são repelidas [5] .  

figura 38 - O corpo B está inicialmente neutro e isolado. Aproximando A de B, ocorre indu- 
ção eletrostática [SI. 

Com a retirada do corpo carregado, o corpo neutro voltaria ao esta- 
do inicial com uma distribuição de carga uniforme. Como o objetivo é eletrizar o 
corpo, deve-se fazer uma ligação do corpo induzido com a Terra, pois ela tem a 
propriedade de receber ou ceder elétrons. A ligação faz com que o corpo fique 
carregado. Veja a figura abaixo: 



i-' 
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figura 39 - Ligando B a Terra, elétrons de B escoam para a Terra. A ligação de B é então des- 
feita e o indutor A é afastado. B se eletriza positivamente [ 5 ] .  

Retirando a ligação Terra, o corpo passará a ficar carregado negati- 
vamente conforme a figura 39. Finalmente podemos afastar o bastão para que 
haja uma redistribuição das cargas negativas [ 5 ] .  
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111 - 6b Ex~erimento sobre eletrização 

Objetivo 

Mostrar os processos de eletrização. 

Material utilizado 

1 pente de plástico 
Papel picado 
Flanela 
Canudo 
Papel toalha 

Procedimento experimental 1 

Esfiega-se o pente na flanela e logo em seguida coloca-se o pente em con- 
tato com os pedaços de papel. 

m . .,, .,.. 11 

figura 40 - O processo de eletrização por atrito pode ser verificado com os objetos acima. 

Questões 

a) Porque eu preciso atritar o pente para que ele atraia o papel? 
b) Que processos de eletrização estão envolvidos? 
c) O que acontece quando eu esfiego a flanela no pente? 



Procedimento experimental 2 

Esfrega-se o papel toalha no canudo em uma só direção (duas ou três ve- 
zes). Em seguida joga-se o canudo na parede. 

figura 41 - Atritando o canudo na toalha, ele fica carregado e sofre atração com a parede que 
está inicialmente neutra. 

Questões 

a) Porque o canudo ficou grudado na parede? 
b) Se eu não passar o papel no canudo, ele grudará na parede? 
c) Explique o processo de eletrização que ocorre no experimento. 



I11 - 7 CIRCUITO ELÉTRICO 

I11 - 7.a Textos para leitura conceitual sobre eletrodinâmica 

Resistor 

Resistor é todo elemento de circuito cuja função exclusiva é efetuar 
a conversão de energia elétrica em energia térmica. O fenômeno da transforma- 
ção de energia elétrica em energia térmica é denominado efeito térmico ou 
EFEITO JOULE. 

Ohm verificou, experimentalmente, que mantida a temperatura 
constante o quociente da diferença de potencial (U) aplicada pela respectiva in- 
tensidade de corrente era uma constante característica do resistor. 

Assim a lei de Ohrn estabelece a lei de dependência entre a causa (a 
ddp U) e o efeito (intensidade da corrente) para um resistor: 

onde R é a resistência elétrica do resistor. A unidade de resistência elétrica é o 
Ohm (n). 

Resistor ôhmico é o resistor que obedece à lei de Ohm. 
A resistência R de um resistor em forma de fio, de comprimento 1 e 

área de seção transversal A, é dada por 

onde p é a resistividade do material [7]. 

Corrente elétrica 

Corrente elétrica (i) é o movimento ordenado dos elétrons ,isto é, a 
quantidade de carga(q) que atravessa uma seção transversal de um fio condutor 
num determinado intervalo de tempo(t). 

onde : 
i = corrente elétrica 
q = quantidade de carga 
t = tempo 



A quantidade de carga é obtida por: 

onde: 
n = número de elétrons 
e = carga do elétron. 

A corrente elétrica produz efeitos fisiológicos, térmicos, químicos e 
magnéticos. A unidade de corrente é o Ampére (A). 

Potencial elétrico 

Potencial elétrico de um ponto A em relação a um ponto B é a ener- 
gia (trabalho da força elétrica) que atua sobre uma carga unitária q no desloca- 
mento dessa carga desde o ponto A até o ponto B. vA e V, são os potenciais elé- 
tricos em A e B respectivamente e V, -V, é a diferença de potencial (ddp) entre 
A e B. A unidade de diferença de potencial elétrico é o Volt(V) [7]. 

figura 42 - A cada ponto de um campo elétrico associa-se um potencial elétrico (V, e V,). 

Associação de resistores 

Inixmeras vezes têm-se necessidade de um valor de resistência dife- 
rente do fornecido por um único resistor; outras vezes, deve atravessar um resis- 
tor corrente maior do que aquela que ele normalmente suporta e que o danifica- 
ria. Nesses casos deve-se fazer uma associação de resistores. Entre elas, estão as 
associações em série e em paralelo. 

Vários resistores estão associados em série quando é ligado um em 
seguida do outro, de modo a serem percorridos pela mesma corrente (veja figura 
43). 

R* R2 4 
% i v- i- 

a u3 u, 
4 

u2 

A - 
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figura 43 - Resistores associados em série são percorridos pela mesma corrente. 

A L 



Sua resistência equivalente é igual à soma das resistências associa- 
das e as diferenqas de potencial em cada resistor são diretamente proporcionais 
às respectivas resistências [7]. 

Os resistores estão associados em paralelo quando são ligados pe- 
los terminais, de modo a ficarem submetidos à mesma ddp (veja figura 44). 

figura 44 - Resistores associados em paralelo ficam submetidos a mesma ddp. 

A intensidade de corrente em uma associação de resistores em para- 
lelo é a soma das intensidades das correntes nos resistores associados. 

O inverso da resistência equivalente é igual a soma dos inversos 
das resistências associadas: 

Provoca-se um curto circuito entre dois pontos de um circuito 
quando esses pontos são ligados por um condutor de resistência elétrica despre- 
zível. [SI 



figura 45 - Aparelho elétrico em curto-circuito[5]. 



111 - 7.b Experimento sobre circuito elétrico 

Objetivo 

Montar um circuito elétrico e observar o que ocorre, ou seja, fenômenos 
de curto-circuito, circuito aberto, corrente elétrica, resistência e diferença de po- 
tencial (ddp). 

Material utilizado 

6m de fios para conexão (fio duplo) 
3 bocais 
3 lâmpadas (127V - 120W) 
Chave de fenda 
Tesoura 
Durex 
1 tomada macho 

Procedimento experimental 1 (ligação em série) 

l0 Passo 

Cortar o fio em 5 pedaqos: 2 com 40cm cada; 2 com 1,Sm cada e 1 com 

2' Passo 

Desencapar as pontas dos fios, com auxílio de uma tesoura. 

figura 46 - Preparação do fio para a montagem do experimento. 

3' Passo 

Enrolar os fios nos parafusos e colocá-los nos bocais utilizando a chave de 
fenda de acordo com o esquema abaixo. 



figura 47 - Montagem do experimento. 

Encaixar as extremidades na tomada macho, tomando cuidado para que as 
mesmas não se encostem. 

4 O  Passo 

Prender os bocais com durex na mesa e colocar as lâmpadas. 
Este conjunto é chamado de circuito em série. 

figura 48 - Montagem completa. 
5' Passo 

Ligue o circuito e verifique o que acontece. 

Ouestões 

a) Todas as lâmpadas acenderão? 
b) Se tirarmos 1 lâmpada, as outras acenderão? 
c) O que acontece com as lâmpadas quando fazemos as ligações desenhadas a- 
baixo? 
d) O que acontece com o brilho das lâmpadas em cada situação? Você poderia 
explicar o que ocorre? 



figura 49 - Montagem em curto-circuito. 

ii) 

figura 50 - Montagem em curto-circuito 

Procedimento experimental 2 (ligação em paralelo) 

Material utilizado 

6m de fios para conexão (fio duplo) 
3 bocais 
3 lâmpadas 
Chave de fenda 
Tesoura / Durex 
1 tomada macho 



r". 

r- 

1' Passo 

Cortar o fio em 2 pedaços de 1,5m cada um e 6 pedaços de 40cm cada. 

2" Passo 

Desencapar as pontas dos fios, deixando 2cm livres de cada lado. 

figura 5 1 - Preparando o fio para a montagem do experimento. 

3" Passo 

Enrolar os fios de 40cm nos bocais conforme a figura abaixo 

figura 52 - Prendendo os fios nos bocais. 

4" Passo 

Utilizando a disposição anterior junte as 3 pontas do lado esquerdo com 
um dos fios de 1,5m. Repita o mesmo processo para o lado direito.Em seguida 
passe pedaços de fita isolante em volta dessas ligações. 



figura 53 - Montagem do experimento. 
5' Passo 

Encaixar as extremidades na tomada macho, tomando cuidado para que 
as mesmas não se encostem. 

figura 54 - Montagem completa de um circuito em paralelo. 



6" Passo 

Ligar o circuito e verificar o que acontece. 

Questões 

a) Todas as lâmpadas acenderão? 
b) Se tirarmos 1 lâmpada, as outras acenderão? 



Num mundo onde a tecnologia caminha rapidamente, a educação 
não pode deixar de lado nenhum recurso que seja um facilitador. Neste momen- 
to nos deteremos no uso de vídeos na escola. 

Em hipótese alguma o vídeo pode substituir o professor no seu dia- 
a-dia ou nas práticas experimentais onde o aluno reconstrói o conhecimento e se 
apropria do mesmo. Logo que os vídeos chegaram as escolas foram até apelida- 
dos de "professor VHS". Hoje, porém podemos afirmar que com certeza que são 
de grande valia. 

Os vídeos com experiências gravadas podem, entre outras coisas, 
ser usados na revisão dos conteúdos, na integração de um conhecimento com o 
outro. Também auxiliando o registro do que ocorreu, desenvolvendo assim a 
linguagem escrita, a análise e a crítica. No momento da experiência o aluno par- 
ticipa e ao revê-la em vídeo, ele irá relatar o que aconteceu construindo observa- 
ções entre o que vê e o que já conhece. Ainda podem ser importantes na reflexão 
e preparação de docentes despertando neles o interesse em realizar experiências 
deixando o aluno como senhor do seu saber, em vez de oferecer conteúdos pron- 
tos e acabados que não permitem a participação da classe. 

Ao ver que é possível, muitas vezes a reflexão faz com que esta es- 
tratégia seja utilizada. Ainda em módulos de adaptação para alunos transferidos 
ou que não tiveram a disciplina nas séries anteriores, o vídeo aqui mencionado 
pode ser um facilitador da integração do aluno com os conteúdos construídos. 



Durante o ano, através dos experimentos, consegui despertar a curi- 
osidade dos alunos. A quantidade de questionamentos era tão grande que chega- 
va a passar aulas inteiras respondendo-os. A reação dos alunos foi muito moti- 
vadora também para mim como profissional. Alunos que antes demonstravam 
claramente sua insatisfação pela Física, afirmando não gostarem e não entende- 
rem, hoje gostam e compreendem o quanto a Física, assim como a Biologia, é 
importante e necessária na vida das pessoas tomando-as próximas e presentes e 
não mais distantes de sua realidade. 

Os resultados obtidos podem ser verificados e analisados através 
dos gráficos abaixo. 

Através dos resultados apresentados a seguir, vemos que, quanto 
mais diversificada e clara for a aula, maior o rendimento apresentado pela turma. 
Temos que tornar a aula mais significativa e menos expositiva. 

1" Bimestre 

2000 
Resultados obtidos através de aulas teóricas 

Notas maiores ou 
86% iguaisa 5 

2001 
Resultados empregando o método descrito 
neste trabalho 

I Notas menores que 5 1 
Notas maiores ou 
iguais a 5 

2 O Bimestre 

2000 
Resultados obtidos através de aulas teóricas 

I  as menores que 5 1 1 
m Notas maiores ou 

2001 
Resultados empregando o método descrito 
neste trabalho 

I 
Notas maiores ou 
iguais a 5 



3" Bimestre 

2000 
Resuitados obtidos através de aulas teóricas 

iguais a 5 

2001 
Resultados empregando o método descrito 
neste trabalho 

30% i Notas menores que 5 
I 

70% 
i Notas maiores ou 

iguais a 5 1 
4" Bimestre 

2000 
Resultados obtidos através de aulas teóricas 

i Notas menores que 5 

iguais a 5 

2001 
Resultados empregando o método descrito 
neste trabalho 

i Notas menores que 5 

i Notas maiores ou 
iguais a 5 

I r-. 

I 

R 
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