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RESUMO 

 

 

 

 

Entendemos que o aprimoramento nos mecanismos do ensino aprendizagem para alunos do 

Ensino Médio, principalmente no que diz respeito ao ensino de física, é fundamental para a 

construção do conhecimento. Por isso, esta pesquisa está voltada para a inserção das Novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs, através de experimentos virtuais, que são 

softwares educativos, aplicativos que podem ser utilizados tanto em computadores como em 

smartphones. Além dos experimentos virtuais, este trabalho terá como fonte de aprimoramento 

dos mecanismos de aprendizagem, os experimentos concretos, destinados ao ensino de física, 

que possam promover entre alunos do Ensino Médio, maior desenvolvimento e uma 

aprendizagem significativa. Assim, o presente trabalho avalia uma abordagem com uso de 

experimentos concretos e virtuais, através de roteiros de aula, e suas implicações no processo 

de ensino e aprendizagem de alguns conceitos de Física abordados no Ensino Médio, traçando 

de modo qualitativo os aspectos motivacionais que surgem em sala de aula com uso destes 

recursos e verificando se os mesmos favorecem uma aprendizagem com significado para os 

estudantes. 

 

 

Palavras-chave: Ensino de Física. Experimentos Virtuais. Experimentos Concretos. Ensino 

Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

It is understood that the improvement in the mechanisms of teaching and learning for high 

school students, especially in what concerns the teaching of physics, is fundamental for the 

construction of knowledge. Therefore, this research is focused on the insertion of the New 

Technologies of Information and Communication - TICs, through virtual experiments, which 

are educational software, applications that can be used in both computers and smartphones. In 

addition to the virtual experiments, this work will have as a source of improvement of learning 

mechanisms, the concrete experiments, aimed to physics teaching, that can promote among 

students of High School, greater development and a significant learning. Thus, the present work 

evaluates an approach using concrete and virtual experiments, through lesson plans, and their 

implications in the teaching and learning process, qualitatively mapping the motivational 

aspects that arise in the classroom using these resources and verifying whether they favor 

meaningful learning for students. 
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Capítulo 1  - INTRODUÇÃO 

 

 O Ensino de Física no Ensino Médio é o meio pelo qual o aluno desperta um senso de 

curiosidade, visto que a aprendizagem ocorre por intermédio de uma conjunção de fenômenos 

naturais que permeiam o nosso dia a dia. Compreender como o arco-íris se forma em nosso céu 

ou porque um objeto solto a certa altura sempre retorna ao solo, tem suas suposições empíricas, 

no entanto a Física tem a habilidade de demonstrar e explicar esses e outros fenômenos fazendo 

usos de métodos científicos.  

 De modo geral, o ser humano é dotado por uma capacidade de aprender, de agrupar 

conhecimentos a fim de mediar sua relação com outros indivíduos e com o meio. Nesse sentido, 

todo e qualquer objeto ou ferramenta permite ao homem descobrir e aprender novas 

informações. Assim, a comunhão entre as experiências naturais e o conhecimento científico é 

o caminho para uma aprendizagem significativa. 

 Entretanto, não é isso que vem acontecendo no Ensino Médio, principalmente, no que 

tange ao ensino de Física. Percebemos uma dissociação entre os conteúdos aplicados pelo 

professor em sala de aula e os saberes que os alunos já possuem na forma empírica, em seu 

cotidiano. Acreditamos que essa realidade pode constituir o fator do desânimo ou a desistência 

aos estudos. 

 Considerar a diversidade e a dificuldade de aprendizagem que se verifica entre os 

educandos nas instituições escolares, requer medidas de versatilidade e dinamização do 

currículo, além de novas técnicas para atender, efetivamente, às necessidades educacionais dos 

que apresentam baixos rendimentos de aprendizagem e, mais especificamente, para melhorar o 

ensino e aprendizagem de Física no Ensino Médio. 

 Estudos acadêmicos na área de Física têm demonstrado que as tecnologias na educação, 

especificamente softwares educativos usados como um meio didático, ou seja, como uma 

ferramenta de ensino, contribuem expressivamente para práticas escolares em qualquer nível 

de ensino, logo, os softwares são ferramentas imprescindíveis na mão do docente. “A utilização 

de um software está diretamente relacionada à capacidade de percepção do professor em 

relacionar a tecnologia à sua proposta educacional” (TAJRA, 2001, p.74). Outra ferramenta 

importante e estimuladora são os experimentos concretos, haja vista os alunos poderem 

manusear, interagir e visualizar os conteúdos de Física através do experimento concreto. Neste 

trabalho, experimentos concretos significam experimentos palpáveis, concretos em distinção 

aos experimentos virtuais. 
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 Este trabalho tem como objetivo geral o desenvolvimento de um produto educacional 

que utiliza softwares educativos (experimentos virtuais) e experimentos concretos como 

ferramentas pedagógicas no aprimoramento do processo de ensino aprendizagem de conceitos 

de Física no Ensino Médio. 

 Nesta perspectiva têm-se como objetivo especifico os seguintes pontos abaixo: 

• Verificar a apropriação de novos conhecimentos por parte dos alunos, revisando o 

conhecimento prévio existente e/ou criando um conhecimento novo através do uso de 

softwares computacionais ou aplicativos para smartphones e experimentos concretos 

em aulas de Física na sala de aula. 

● Investigar e compreender, por meio de referenciais bibliográficos, a aplicação de 

softwares educacionais e experimentos concretos e o uso de smartphones voltados para 

o ensino de física, que possam atender as necessidades de aprendizagem de alunos do 

Ensino Médio 

● Analisar, identificar e relatar as habilidades e competências desenvolvidas nos alunos 

das turmas do Ensino Médio da Escola Marcos Bispo da Silva – EEEFM MBS, a partir 

do uso de experimentos virtuais e concretos no ensino de física. 

 O presente trabalho analisará, a partir de pesquisa de campo e bibliográfica, uma 

proposta educacional concernente ao uso de experimentos virtuais no ensino de Física, inclusive 

usando smartphones, com aplicação em Física, e sua relação com atividades experimentais, 

como um instrumento pedagógico alternativo no ensino dos conceitos físicos no Ensino Médio.  

 Diante da heterogeneidade característica do público que permeia a educação, 

pretendemos desenvolver uma metodologia que seja capaz de identificar mecanismos de 

aprendizagem significativa, por meio do uso de softwares educacionais, atividades 

experimentais e do uso dos smartphones em sala de aula, com o intuito de fortalecer o processo 

de ensino de Física. 

 Este trabalho está inserido num contexto no qual existe ainda muitos professores, que 

estão atuando na área de física, que durante seu período acadêmico, não tiveram contato com 

experimentos virtuais, e principalmente que utilizaram raramente os smartphones como 

ferramenta de ensino e que devido à dificuldade de tempo muitas vezes não conseguem fazer 

uma ligação entre experimentos virtuais e concretos. Assim, é apresentado um trabalho que 

pode ajudar tanto no presente como no futuro a alunos e profissionais da área da educação. 

 Além do exposto acima, este trabalho também considerará o seguinte: 
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● O desinteresse dos alunos pelo ensino de Física no Ensino Médio. 

● O alto índice de evasão no Ensino Médio.  

● A facilidade de aplicação do Produto.  

 Desta forma é apresentado um produto com uma metodologia de ensino que seja 

atraente aos alunos e promovam uma aprendizagem significativa. 

 Nos capítulos que se seguem serão descritos os conceitos que caracterizam a teoria da 

aprendizagem significativa de Ausubel, sua importância dentro do ensino médio. Também será 

exposto a relevância do uso de softwares educacionais e experimentos concretos (concretos), 

como recurso em sala de aula, além disso será feita uma breve definição dos conceitos de Física 

abordados através dos experimentos e da metodologia didática utilizada para construção deste 

estudo. Por fim, será feito uma descrição do desenvolvimento do produto em sala de aula, os 

resultados alcançados e relatos de alunos, supervisão escolar e do professor pesquisador. 
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Capítulo 2  - REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

 Este capítulo leva em consideração as principais convicções de alguns autores a respeito 

da teoria da aprendizagem significativa, principalmente Ausubel, além de explanar as ideias de 

alguns autores a respeito do uso de experimento virtuais e concretos em sala de aula. A 

aprendizagem significativa apresentada neste capítulo será o referencial teórico a ser adotado 

neste trabalho. 

 

 

2.1 – A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E O ENSINO MÉDIO 

 

 

 Refletir na aprendizagem não se trata em reputar o ensino como meio de propagação do 

conhecimento e o ato de aprender como reprodução de ideias e informações assimiladas, em 

que o professor possui o saber e o transmite aos estudantes, que atuam como receptores. 

Alicerçar o ensino sob essa perspectiva, de apenas levar os alunos a produzir conhecimento 

mecânico, especialmente no ensino médio, onde cerca de 41,5% dos alunos abandonam os 

estudos, é possibilitar o fracasso do ensino médio no Brasil (FERREIRA, 2017).  

 Este modelo de ensino, por si só, não tem se mostrado muito eficiente na maioria das 

escolas. Por essa razão, tornar esses jovens mais críticos e conscientes de sua realidade é uma 

necessidade, que enfrenta embaraços e dificuldades no âmbito educacional. 

 Segundo Araújo (2003) os obstáculos e problemas que afetam a instituição de ensino, 

em especial o ensino de Física, não são recentes, e vêm sendo identificados há muitos anos, 

levando diferentes grupos de estudiosos e pesquisadores a refletirem sobre suas causas e 

consequências. Nessa mesma direção, outro ponto importante a ser considerado é que, para 

muitos alunos do ensino médio, não existe entendimento visível e significativo do real motivo 

pelo qual ele deva se submeter a estar em uma sala de aula para estudar. No entanto, a maioria 

dos professores, não fazem ligação entre a teoria dos livros e a prática de vida diária dos alunos, 

tornando as aulas sem sentido e comprometendo a aprendizagem educacional desses alunos, 

tendo em vista que as aulas e o ambiente escolar deixam de ser estimulante. 
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 Com isso, faz-se necessário pensar em algo que motive esse público, que por causa de 

todas essas circunstâncias já chegam à escola a cada dia de aula desmotivados.  

 Com relação a isso, Piaget (1964) diz que o sujeito possui estruturas e que, ao receber 

os estímulos do meio dá uma resposta, em função destas estruturas mentais. Para ele a resposta 

já existe, porém, o indivíduo só responderá a este estimulo se ele for significativo. Assim, se o 

aluno não tem bom estímulo ele continuará desanimado. 

 Embora se tenha uma grande quantidade de pesquisas na área de ensino de Física que 

aspiram a vários modelos de ensino ou técnicas pedagógicas eficientes, e mesmo diante das 

reformulações do currículo e mudanças na metodologia de avaliação, com relação ao ensino de 

Física, o aluno ainda é tratado como um observador, que quase sempre é obrigado a resolver 

listas intermináveis de exercícios e memorizar fórmulas. Nessa situação de aprendizagem 

mecânica, o aluno diante de um problema que fuja das características habituais, tende a ficar 

desnorteado, pois não possui a capacidade necessária para resolver tal problema. Assim, o aluno 

que aprende de forma mecânica, para fazer uma prova, por exemplo, armazena uma informação 

temporariamente sem entender seu valor e sem conexão com seus conhecimentos prévios. Esse 

aluno terá grande dificuldade em resolver novos problemas, pois para resolver tais problemas 

é necessário competências e habilidades a serem desenvolvidas em uma aprendizagem 

significativa. 

 A teoria da aprendizagem se propõe a lançar as bases para a compreensão de como o ser 

humano constrói significados e desse modo apontar caminhos para a elaboração de estratégias 

de ensino que facilitem uma aprendizagem significativa. 

 O aluno, em sala de aula, ao ter contato com um novo conceito, na maioria das vezes 

tem sido levado a absorver esses conceitos de maneira literal, sustentado por uma aprendizagem 

mecânica, reproduzindo de forma idêntica o conceito assimilado. O fato é que não houve um 

entendimento a respeito da informação recebida, sendo assim o aluno não conseguirá explicar 

o porquê da informação captada, ele apenas o repetirá da mesma forma que aprendeu, sem 

apresentar solução de um problema em outros contextos. 

 Por outro lado, quando o aluno tem a sua disposição uma nova informação e consegue 

criar ligação entre essa informação e o conhecimento prévio sobre determinado conceito, essa 

nova informação passa ter significado para ele. Essa construção de significados não é uma 

apreensão literal da informação, mas é uma percepção substantiva do material apresentado, e 

desse modo se configura como uma aprendizagem significativa (TAVARES, 2004). 
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 Uma aprendizagem significativa envolve o uso da memória, motivação e pensamento, 

nela a reflexão desempenha um papel importante. A aprendizagem é um processo interno do 

indivíduo e a quantidade absorvida depende da capacidade de processamento de cada aluno, da 

quantidade de esforço gasto durante o processo de aprendizagem, e da profundidade do 

processamento.  

 Para Ausubel (1976), a memória é aprimorada quando a informação é apresentada tanto 

na forma verbal quanto no visual. Desta forma, os alunos interpretam a informação e o mundo 

de acordo com as coisas que cercam sua realidade pessoal. Eles aprendem por observação, 

processamento e interpretação e, em seguida, personalizam a informação em conhecimento 

pessoal (COOPER, 1993). Os alunos aprendem melhor, quando podem contextualizar o que 

aprendem, tanto para aplicação imediata quanto para adquirir significado pessoal.  

 Segundo Paulo Freire, “O ato de ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 21). Esse 

pensamento corrobora com as ideias de Ausubel (1968), para quem a aprendizagem 

significativa é um meio de relacionar o novo conhecimento com o conhecimento prévio que lhe 

é pertinente, também chamado de subsunçor, existente na formação cognitiva do aluno.  

 Tal aprendizagem ocorre quando o conceito a ser assimilado é apresentado ao aluno, e 

essa nova informação é inserida à estrutura cognitiva (MOREIRA e MASINI, 2001). 

 Um dos fatores que impede uma aprendizagem significativa é a falta de sistematização 

prévia e nivelação do conhecimento do aluno, dificultando o relacionamento entre seus 

conhecimentos prévios e a nova informação a ser incorporada (AUSUBEL; NOVAK; 

HANESIAN, 1980).  

 Tendo em vista que os fenômenos físicos são de difícil visualização em uma sala onde 

os recursos utilizados, geralmente são quadro e pinceis, e às vezes esses recursos são abstratos 

e de difícil ilustração, a simulação computacional e os experimentos concretos, aliada à teoria 

da aprendizagem, pode ser um mecanismo na construção do conhecimento, e no objetivo de 

resolver alguns dos problemas que surgem nas escolas. 
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2.2 – A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE DAVID AUSUBEL  

 

 

 Formulada por David Ausubel, a teoria da aprendizagem significativa é uma teoria, que 

se preocupou em expor um princípio intelectual de aprendizagem, totalmente contrário as 

teorias de exposição verbais utilizadas nas escolas, que utilizam o uso exagerado de 

memorizações.  

 Ausubel (1968) diz que, “a obtenção e manutenção do conhecimento surgem de ideias 

já existentes na estrutura intelectual do aluno que ao ser confrontando por novas ideias sofre 

uma reformulação, chegando assim em um novo conhecimento”. 

 A teoria de Ausubel, prioriza o conhecimento cognitivo, que é a integração do conteúdo 

aprendido numa edificação mental ordenada, a estrutura cognitiva. 

 Sabemos que a disciplina de Física, nos dias atuais, leva a fama de uma disciplina que 

exige uma grande memorização de fórmulas e cálculos matemáticos, teorias e leis, levando 

quase sempre o aluno a uma aprendizagem por meio da memorização por um curto período de 

tempo, mas, logo é apagado da formação cognitiva do educando. 

 Para Moreira (2009), o conceito de aprendizagem significativa é a ideia principal da 

teoria da aprendizagem de David Ausubel. A aprendizagem significativa pode ser expressa 

como um meio pelo qual o novo conhecimento se relaciona com a estrutura de informações do 

aluno. A teoria da aprendizagem significativa de Ausubel assegura que os conhecimentos 

obtidos e acumulados na memória dos indivíduos devem ser aproveitados e enaltecidos para 

produzir as estruturas mentais que possibilitam descobrir e redescobrir novos conceitos. 

Segundo Pelizzari, para que aprendizagem seja significativa é indispensável entender a atuação 

e o valor das estruturas mentais no processo ensino aprendizagem, e os conteúdos devem ter 

significado para o aluno (PELIZZARI et al, 2002). 

 Sabemos que o aluno chega à sala de aula com certo conhecimento empírico adquirido 

através do convívio social e da interação com o meio, todos os educandos levam no seu intelecto 

um conhecimento prévio. A ideia dessa teoria é oferecer novos sentidos a esse conhecimento 

prévio. Para Ausubel (1968), os princípios estão no intelecto dos alunos de forma categórica, 

estruturados de acordo com a sua dificuldade. O novo conhecimento em confronto com o 

conhecimento prévio irá oferecer um sentido a essa sistematização.  
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 Segundo Ausubel, et al. (1980, p.23), a aprendizagem significativa acontece quando há 

relação do conhecimento pré-existente na estrutura intelectual do aluno, com o novo 

conhecimento. Assim, os conhecimentos complementam-se, visto que que o novo 

conhecimento aprimora o conhecimento pré-existente, atribuindo novos significados, ou seja, 

novos conhecimentos. Esta conquista de novos significados retrata um processo de 

aprendizagem significativa, desta forma, a aprendizagem na perspectiva de Ausubel leva em 

consideração a relação da nova informação recebida com a estrutura cognitiva do indivíduo.

 Numa aprendizagem segundo Ausubel a nova informação recebida pelo aluno apoia-se 

sobre questões importantes já existentes na estrutura intelectual do mesmo. Desta forma, ele só 

encontra significado no que ouve ou vê, se esta informação tiver alguma ligação com o que ele 

já traz em sua bagagem de conhecimentos. Faz-se necessário, para que o aluno possa aprender, 

ou seja, que os conteúdos ensinados tenham sentido para ele. 

 Uns dos questionamentos mais ouvidos em sala de aula, pelos professores de Física, é: 

“Professor onde eu vou usar isto?”, e\ou “Este conteúdo vai servir para alguma coisa na minha 

vida?” Se olharmos de um ponto de vista financeiro (trabalho) e faculdade, muitos dos 

conteúdos de Física nunca mais serão utilizados pela maioria dos alunos nessas áreas. Porém a 

maioria dos conteúdos de Física está ligado a fenômenos físicos do dia a dia de cada indivíduo, 

e levar os alunos a entender isto, talvez diminua um pouco estas indagações. 

 Desta forma, é preciso levar o aluno a encontrar sentido no que está aprendendo, o que 

levaria ele a uma aprendizagem com significado. 

 Neste contexto, o referencial teórico a ser usado neste trabalho é a aprendizagem 

significativa de Ausubel visto que este trabalho visa verificar o acúmulo de novos 

conhecimentos por parte dos alunos, revisando o conhecimento prévio existente ou criando um 

conhecimento novo e relacionando com o conhecimento prévio do aluno através do uso de 

softwares computacionais, atividades experimentais concretas e do uso de smartphones em sala 

de aula. Tudo isto sendo feito sempre procurando relacionar estes novos conceitos com os 

conhecimentos já adquiridos pelos alunos.  
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2.3 - OS SOFTWARES EDUCACIONAIS E O ENSINO DE FÍSICA 

 

 

 O ser humano se destaca pela capacidade de aprender, de integrar conhecimentos e de 

utilizar os saberes para intermediar a sua relação com o meio e com o outro. Nessa lógica, se 

aprende com todo e qualquer objeto ou ferramenta que esteja à disposição e que nos permita 

descobrir ou auferir informações e fazer correlações de forma significativa, e uma ferramenta 

que tem se destacado nos últimos tempos são os softwares educacionais, o que motivou o uso 

de softwares educacionais como ferramenta para o aprendizado do ensino de Física, sendo 

capaz de promover a aprendizagem significativa.  

 A aplicação de softwares no ensino está diretamente relacionada com a evolução do uso 

de computadores. Esse cenário tecnológico vem se atualizando, e a utilização de computadores 

como recurso didático é um caminho irreversível, tendo em vista a versatilidade dos softwares 

educativos disponíveis atualmente (JUCÁ, 2006). 

 Os softwares são programas que são desenvolvidos com várias finalidades, e uma delas 

é contribuir no processo de ensino-aprendizagem. Eles podem ser considerados como 

programas educacionais, a partir do momento que contribuem ao processo de ensino-

aprendizagem. Porém, o fato de se ter um bom software não significa o sucesso em uma aula, 

pois também existe a necessidade que o professor esteja preparado para o uso desse recurso.  

 Fugimoto (2010) diz que a utilização dos softwares como ferramenta educacional 

necessita de professores que recebam uma formação na qual seja possível capacitá-los para que 

eles tenham a habilidade de desenvolver atividades que auxiliem para construção do 

conhecimento. 

 A Física, Química e Matemática são algumas das disciplinas que encabeçam o ranking 

de reprovações em todos estados brasileiros (REIS, 2012). O uso de novas tecnologias, como 

os softwares, pode melhorar substancialmente esse quadro. O software é uma ferramenta 

auxiliar que pode favorecer consideravelmente para deixar as aulas muito mais visuais, 

prazerosas e dinâmicas de serem aplicadas. Segundo Machado (MACHADO et al, 2011), a 

ferramenta computacional é uma das possibilidades de trabalho em sala de aula, mais 

extraordinária em nosso tempo, ocupando, inclusive, papel de destaque nas orientações 

expressas nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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Fiolhais e Trindade diz que, “os softwares só estarão integrados ao ensino 

aprendizagem, quando eles deixarem de ser apenas ferramentas suplementares, 

agregadas ao que existiu antes, mas sim quando elas tomarem o lugar e se tornarem 

‘naturais’ e ‘invisíveis’ como o telefone, o televisor e as calculadoras de bolso” 

(FIOLHAIS E TRINDADE, 2003). 

 

 Segundo Tavares (2004) a grande vantagem na utilização de softwares é a possibilidade 

que o aluno tem de estabelecer o seu ritmo de aprendizagem.  

 

 

2.4 – A ESCOLHA DO SOFTWARE PARA APLICAÇÃO 

 

 

 O estudo bibliográfico identificou alguns autores que defendem o uso de ambientes 

computacionais (softwares) como ferramenta auxiliar para o desempenho na aprendizagem, 

especificamente voltado para o ensino de Física. Assim, serão apresentadas algumas ideias 

destes autores nesta fundamentação teórica. 

 Nessa sequência, é importante destacar a grande quantidade de softwares lançados no 

mercado para fins educacionais. De acordo com Sette (1999), a qualidade e a aplicação desses 

recursos ainda requerem análises e principalmente avaliações por parte dos educadores que 

usam tais ferramentas. Consideramos, nesse estudo a qualificação dos softwares, a finalidade e 

aplicabilidade de tais recursos, sobretudo, destinados ao público peculiar que integra a educação 

de adolescentes e jovens do ensino médio. 

 Em meio a essa observação, foi traçado uma ideia geral, que é identificar e analisar 

softwares educacionais voltados para o ensino de Física, capazes de promover uma 

aprendizagem significativa para alunos do ensino médio. 

 A fim de atender a ideia geral, delimitou-se dois pontos específicos que associam teoria 

e prática. Para atender a meta teórica buscamos, investigar e compreender, por meio de 

referenciais bibliográficos, a aplicação de softwares educacionais voltados para o ensino de 

Física, que possam atender as necessidades de aprendizagem de alunos do Ensino Médio. A 

meta empírica consistiu em analisar e identificar as habilidades e competências desenvolvidas 
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nos alunos do Ensino Médio, a partir do uso de experimentos virtuais educacionais no ensino 

de Física. 

 Entende-se que o ensino de Física requer estratégias distintas das que já são 

normalmente aplicadas ao ensino atualmente. As características peculiares dessa faixa etária 

requerem uma atenção especial, visto que muitos dos alunos estão inseridos em um mundo cada 

vez mais tecnológico. Além disso, obstáculos de natureza cognitiva e os altos índices de evasão 

são características negativas que atinge hoje o ensino médio em todo o Brasil. Dessa forma, a 

relevância deste estudo está diretamente ligada à busca de metodologias de ensino que sejam 

atraentes aos alunos e promovam uma aprendizagem significativa. 

 Neste estudo se estabeleceu a hipótese de que o uso de softwares educativos para alunos 

do ensino médio constitui ferramenta de ensino aprendizagem capaz de facilitar a compreensão 

e análise na disciplina de Física.  

 O presente trabalho investigou, a partir de pesquisa de campo e bibliográfica, uma ação 

de intervenção didática mediada pelo uso de softwares educacionais com aplicação em Física, 

não com o propósito de trazer nova metodologia de trabalho no ensino dos conceitos da Física, 

mas sim o de deixar clara a existência de uma ferramenta pedagógica. 

 Diante da heterogeneidade, característica do público que permeia a educação do ensino 

médio, apresenta-se uma prática capaz de identificar mecanismos de aprendizagem 

significativa. 

 Inicialmente, foi feito uso de uma metodologia exploratória na tentativa de identificar 

softwares educacionais que possam atender as necessidades de aprendizagem do ensino de 

física. Tal pesquisa bibliográfica, de caráter quantitativo, serviu de base para a identificação e 

classificação dos softwares destinados ao ensino de Física para então compor a base 

investigativa, conforme discriminado na Tabela 1. De posse das informações, optou-se por 

aprofundar a análise identificando as principais características dos softwares Interactive 

Physics, Crocodile Physics e PhET Interactive Simulations, que sobre o ponto de vista 

qualitativo, apresentaram maior eficiência.  

 Os critérios utilizados para classificar o grau de dificuldade dos softwares foram 

estabelecidos pelo pesquisador a partir da visualização de atividades simples feitas por alguns 

alunos do 3º ano da E.E.E.F.M.M.B.S, no ano de 2017, onde foi avaliado a facilidade que os 

alunos tiveram em manusear os aplicativos. 
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Quadro 2.1 - Alguns dos softwares identificados 

PROGRAMA DEFINÇÃO NIVEL DE 

UTILIZAÇÃO/ 

MANUSEIO 

CUSTO 

Interactive 

Physics 

Simulador com alto grau de 

interatividade e visualização de vários 

fenômenos físicos na área de 

mecânica. Considerado um dos mais 

completos. 

Média Não gratuito – Valor - 

R$ 294,60 por 01 

licença 

(Não funciona no 

sistema operacional 

Linux) 

Modellus Programa de modelagem matemática 

que pode também simular fenômenos 

de física com médio grau de 

interatividade e visualização 

matemática de alguns fenômenos 

Físicos.  (Gráficos e Tabelas) 

Difícil Gratuito 

(Algumas versões 

funcionam no sistema 

operacional Linux) 

Phun Simulador com alto grau de 

interatividade e visualização dos 

alguns fenômenos Físicos através de 

jogos. 

Fácil Gratuito 

(Funciona no sistema 

operacional Linux) 

Physamajig Simulador com médio grau de 

interatividade e visualização de 

alguns fenômenos Físicos através de 

jogos. 

Média Gratuito 

(Não funciona no 

Linux) 

Crocodile 

Physics 

Simulador de alguns fenômenos 

físicos, principalmente de circuitos 

elétricos. 

Média Não gratuito – Valor 

135,25 por 01 licença. 

(Não Roda no Linux) 

PhETs Simulador com alto grau de 

interatividade e visualização de vários 

fenômenos físicos, inclusive de física 

moderna. 

Fácil Gratuito 

(Roda no Linux) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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 O produto educacional deste trabalho utilizou, na experimentação em sala de aula, o 

software simulador PhET. Alguns questionários foram aplicados aos alunos envolvidos no 

estudo, para compor a base de dados que promoveu a associação com os pressupostos teóricos.  

 A escolha deste aplicativo deu-se pelo fato de ser de fácil manuseio, fácil instalação, 

boa aceitação por parte dos alunos do 3º ano de 2017, e poder ser disponibilizados a todos os 

alunos de forma gratuita.  

 A metodologia adotada preconizou a conjuntura entre reflexão, discussão, intervenção 

e produção de conhecimento, a partir do uso de softwares, que possibilitem o ensino-

aprendizagem próximo da realidade dos educandos.  

 Passemos, na sequência, a apresentação de alguns softwares de Física com algumas de 

suas funções básicas. Cada um deles tem por objetivo auxiliar o professor a tornar 

compreensível o conceito abordado, tendo como objetivo principal o aprendizado de algum 

conceito físico. 

 

 

2.4.1 – O software Interactive Physics 

 

 O software Physics Interactives é um programa que está dentro dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e que levou cerca dez anos para ser desenvolvido, graças ao esforço de 

professores de Física, autores, editores, e engenheiros de softwares. Esse programa oferece as 

mesmas ferramentas utilizadas por cientistas profissionais e engenheiros (INTERACTIVE, 

2017). O link no qual é possível obter este programa na versão demo e que contém informações 

sobre como adquiri-lo encontra-se Disponível em: http://www.design-simulation.com/ip/. 

 O Physics Interactives permite ao usuário explorar vários conceitos de Física na área de 

mecânica. Algumas interações são simulações que permitem ao usuário manipular um ambiente 

e observar o efeito de mudanças nas variáveis da simulação. Outras interações são exercícios 

de construção de habilidades em que um usuário pratica uma habilidade que é crucial para 

aprender algum aspecto da Física. Essas interações têm o objetivo de levar o aluno a tentar 

compreender melhor o conceito físico envolvido em certa situação do dia a dia. Os principais 

conceitos físicos trabalhados por esse software estão descritos no Quadro 2. 

 

http://www.design-simulation.com/ip/
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Quadro 2.2 - Conceitos Físicos simulados pelo Interactive Phisics 

Conceito Físico 

Massa; objetos em queda livre; leis do movimento; cinemática 

Vetor e quantidades escalares; componentes do vetor; versor 

Movimento oscilatório; frequência e amplitude; cinemática rotacional; força centrípeta 

Centro da massa 

Gráficos e medidas; diagramas do movimento 

Lei da gravidade; Segunda Lei de Newton 

Resistência do ar; forças não conservativas 

Oscilação da mola; forças conservativas; conservação de energia; energia cinética e 

potencial  

Constante da mola; comprimento natural da mola; comprimento de equilíbrio da mola 

Colisão; elasticidade; forças de atrito; impulso e quantidade de movimento  

Ondas sonoras; velocidade do som; Efeito Doppler; intensidade e frequência do som 

Física da “Montanha Russa”; movimento em duas dimensões; conservação de energia 

e quantidade de movimento 

Conceito de força; Primeira Lei de Newton; trabalho e energia 

O Interactive Physics permite que você explore outros tópicos em Física, incluindo: 

eletrostática, evaporação e condensação, engrenagens, teoria cinética do gás, máquinas, 

magnetismo, dinâmica da partícula, projéteis e foguetes, roldanas, dinâmica de rotação,  

superposição de ondas, e muito mais... 

Fonte: Visão Educacional1 

 

 

 

 

                                                 

1
 Disponível em: <https:// www.visaoeducacional.com.br/visao_educacional/tutorial_ip.doc> Acesso em nov. 

2017.  
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Figura 2.1 - Simulação constante da mola 

  

Fonte: Visão Educacional2 

 

 Sem dúvida esse é um dos mais completos programas de simulação de fenômenos físico, 

porém, não é um software gratuito, tornando-se de difícil acesso para as escolas e professores. 

 

 

2.4.2 – Crocodile Physics 

 

 O software Crocodile Physics é um simulador de circuitos, tornando-se uma ferramenta 

poderosa para a sala de aula. Uma das características mais atrativas relacionada à Física no 

Crocodile Physics é a capacidade de construir circuitos com imagens de dispositivos concretos, 

os itens do circuito podem ser manipulados (ligados, desligados) com as animações resultantes 

de lâmpadas acendendo (ou explodindo!), fusíveis queimando, voltímetros pulsantes, etc. O 

link que pode acessar está Disponível em: http://crocodile-physics.software.informer.com. 

 Há uma seleção muito boa de componentes elétricos para escolher. Conectá-los é muito 

intuitivo e fácil, basta arrastar a figura de um componente e colocá-la próxima ao outro 

componente. 

 A título de demonstração, as Figuras 2.2 e 2.3 representam área da Física para o estudo 

da Ótica e as Figuras2.4 e 2.5 aborda conceitos de Eletricidade e Magnetismo. 

                                                 

2
 Disponível em: <https:// www.visaoeducacional.com.br/visao_educacional/tutorial_ip.doc> Acesso em nov. 

2017. 

http://crocodile-physics.software.informer.com/
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Fonte: Crocodile Physics                                                  Fonte: Crocodile Physics 

 

 

 

 

Fonte: Crocodile Physics                                                   Fonte: Crocodile Physics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Crocodile Physics                                                                    Fonte: Crocodile 

Physics 

Fonte: Crocodile Physics                                                     Fonte: Crocodile Physics 

 

 Uma das vantagens concretos desse programa são as lições incluídas. Os alunos podem 

ser designados para trabalhar através de excelentes lições que incluem simulações pré-

construídas, são acompanhados com as instruções, tarefas a executar e perguntas. 

 Todos os tipos de medições podem ser aplicados a todos os componentes, muito 

facilmente. Por exemplo, voltímetros e amperímetros podem ser usados para medir tensão e 

corrente em diferentes partes do circuito. Crocodile Physics proporciona um excelente ambiente 

para a exploração livre de circuitos. 

 Esse software utiliza os melhores recursos do Windows para transformar a sala de aula 

em um rico e versátil laboratório interativo de Física, tornando-se uma ferramenta 

Figura 2.3: Luz e Frequência 

 

Figura 2.2:Decomposição da Luz Branca 

 

Figura 2.5: Circuito Elétrico - Série 

 

Figura 2.4: Circuito elétrico - Paralelo 
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extremamente útil para a construção de simulações em diversas áreas, como: Óptica, 

Eletricidade, Física Moderna e até mesmo Eletrônica Básica. 

 É um programa com muitas opções de interações, pode ser baixado gratuitamente para 

testar, sua licença, no entanto, não é gratuita, porém seu nível de manuseio é difícil para os 

alunos do ensino médio. 

 

 

2.4.3 – Os PhET  

 

 

 Um dos tipos de simulações/animações, o PhET, que é a abreviação de Physics 

Education Tecnology é um conjuntos de programas de simulação desenvolvidos pela 

Universidade do Colorado que explora e desenvolve simulações/animações do tipo Applets na 

área de ensino de Ciências e as disponibiliza em sua página na web (http://phet.colorado.edu) 

para serem utilizadas via internet ou serem baixadas gratuitamente por alunos, professores ou 

mesmo outros usuários. O intuito dessas simulações é fazer a ligação entre o que o aluno 

vivencia no seu dia a dia com os conceitos científicos que estão por trás deles, oferecendo aos 

usuários simulações simples de manusear. 

 No site, as simulações são agrupadas em seções específicas de cada área como Física, 

Química, Ciências da Terra e Matemática. Todas as simulações são agrupadas segundo um 

padrão de ensino. Com relação ao ensino de Física, as simulações são reunidas em sete grupos: 

Movimento; Trabalho, Energia e Potência; Som e Ondas; Calor e Termodinâmica; Eletricidade, 

Magnetismo e Circuitos; Luz e Radiação; e Fenômenos Quânticos.  

 Para aplicação experimental deste trabalho escolhemos o PhET, pois o mesmo é de fácil 

acesso e suas simulações funcionam tanto no Windows como no Linux sem a necessidade de 

recursos intensamente específicos. Além disso todas as simulações podem ser utilizadas 

diretamente no site, mas o que mais destaca nesses simuladores é a opção de fazer download 

gratuitamente. As simulações do PhET cumprem a principal função da simulação que consiste 

em ser um eficiente mecanismo de aprendizagem, fortalecendo bons currículos e os esforços de 

bons professores. A finalidade de uso pedagógico da simulação pode ajudar a introduzir um 

novo tópico, construir conceitos ou competências, reforçar ideias ou fornecer reflexão e revisão 
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final. O uso dessa ferramenta por professores pode ser bastante variado como: aulas 

exploratórias, atividades em grupos na sala de aula, tarefas em casa ou no laboratório.  

 As Figuras 6 e 7 demostram os dois simuladores utilizados na intervenção didática desse 

estudo, a Figura 2.7 trata sobre as propriedades dos gases e a Figura 2.6 trata dos circuitos 

elétricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PhET Colorado                                                       Fonte: PhET Colorado 

 

 Depois de se apropriar de todo referencial teórico e dos softwares disponíveis para 

aplicação e de fazer a escolha dos PhET para parte experimental deste trabalho, foi apresentado 

aos alunos algumas situações bem práticas e motivadoras, em que o PhET poderia ser utilizado 

como ferramenta de apoio ao professor dentro do ambiente da sala de aula. 

 

 

2.5 – O EXPERIMENTO CONCRETO E O SEU LUGAR NO ENSINO DE FÍSICA 

 

 

 Antes de passar a explanar sobre o assunto faz-se necessário esclarecer alguns termos 

muitos utilizados no meio acadêmico e que muitas vezes confunde a cabeça de quem está 

pesquisando sobre o assunto. Uma atividade prática, atividade de laboratório, atividade 

experimental, e experimentação são utilizados com o mesmo sentido, são atividades que 

Figura 2.7: Propriedades do Gases 

 

Figura 2.6 - Circuitos Elétricos 
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geralmente são realizadas fora do ambiente de sala de aula e/ou em sala de aula com materiais 

especiais (MOREIRA, 2005; GALIAZZI et al., 2001). 

 Se fosse feito um debate entre os professores de Física hoje no Brasil, creio que ter-se-

ia quase uma unanimidade de que o uso de experimentos concretos é uma ferramenta 

indispensável para o ensino de Física. Porém, ainda vivemos longe de uma realidade em que 

tal prática pedagógica esteja de fato consolidada no ambiente escolar. 

 Enumerar várias situações que expliquem essa realidade é fácil, desde a limitação do 

professor produzida por uma formação não tão rica em variedade didáticas nesta área, como 

também as grandes dificuldades encontradas por causa da situação em que encontra a nossa 

realidade escolar, onde dificilmente encontramos locais adequados para realização de tais 

práticas pedagógica, sem contar o fator de que a carga horária de Física tem diminuído ao longo 

dos anos e também a falta nas escolas de laboratórios didáticos com materiais e experimentos 

apropriados. Mesmo quando essa metodologia é usada, o que se percebe é a falta de uma ligação 

transparente e definida com os conteúdos de ensino abordados na sala de aula (BARBOSA, 

1999; ATX, 1991; BORGES, 2002).  

 Pensar em estudar Física sem a experimentação é regredir muito no tempo, veja que há 

muito tempo atrás, na época de Galileu Galilei, o ato de realizar experiências era fundamental 

no estudo científico. Assim, a prática pedagógica com experimentos concretos é parte 

importante para o ensino de Física, uma vez que a experimentação faz parte da ciência como 

um todo. 

 Por isso, busca-se através do experimento concreto, uma alternativa capaz de 

oportunizar ao aluno competência na construção e aprendizagem de princípios e de “modelos 

científicos” e não simplesmente como um elemento de motivação para os alunos (BARBOSA, 

1999).  

 Uma abordagem através de experimentos concretos é uma estratégia eficaz para dar 

início a problemas concretos que levaram os alunos a contextualizar com seu dia a dia. O fato 

de o aluno poder tocar, construir e relacionar aquilo que ele está aprendendo através do 

experimento com fatos do seu cotidiano, torna este tipo de aula eficiente no que diz o quesito 

aprendizagem significativa.  

 Para Izquierdo e cols. (1999), a experimentação na escola pode ter várias finalidades 

como o de exemplificar um princípio, testar hipóteses, promover investigação e desenvolver 
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ações práticas. Porém para autores a ideia de promover investigações é a que mais ajuda o aluno 

a aprender. 

 

 

2.6. FALHAS E CRÍTICAS AOS EXPERIMENTOS CONCRETOS 

 

 

 Uns dos pontos que mais inviabilizam uma aula com uso deste recurso é o tempo que o 

professor tem para planejar este tipo de aula e o tempo de aula destinado à disciplina de Física, 

isto se torna mais pesado devido ao fato dos mesmos estarem sujeito a falhas durante sua 

montagem e realização. Ter vários alunos realizando um experimento ao mesmo tempo, 

aumenta a chance de falhas durante a realização do experimento, o que muitas vezes acaba 

ampliando o tempo necessário para realização de tal atividade, o que nem sempre é possível.  

 Porém, é necessário que este recurso não seja aplicado com a expectativa do resultado 

esperado, isto se deve ao fato de que sua falha promove a prática da reflexão e da procura por 

respostas. Segundo Giordan:  

 

Uma experiência sem falhas apenas imita a adesão do pensamento do sujeito 

sensibilizado ao que supõe ser a causa explicativa do fenômeno, em lugar de promover 

uma reflexão racionalizada (...) ao professor é atribuído o papel de líder e organizador 

do coletivo, arbitrando os conflitos naturalmente decorrentes da aproximação entre as 

problematizações socialmente relevantes e os conteúdos do currículo de ciências. 

Giordan (1999, p. 46) 

 

 Assim espera-se que uma abordagem por meio de experimento concretos tenha a 

capacidade de motivar alunos em sala de aula, com intuito de levá-los em direção a 

conhecimentos mais próximos a sua realidade de forma ampla e consistente, através das 

intervenções feitas pelos professores, tornando a assim aprendizagem mais significativa 

(GUIMARÃES, 2009).  

 Outra crítica não tão pertinente, mas que leva a alguns embates entre os professores é o 

fato de apenas poucos alunos seguirem uma carreira científica, o que não justificaria então a 

necessidade de se fazer atividades experimentais em sala de aula. Porém, em um país cada vez 

com maior necessidade de cientistas, que muitas vezes importa essa mão-de-obra especializada 

de outros países, há de se considerar que existe algo de errado, e é necessário que haja uma 
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reflexão urgente desta situação. Os experimentos em sala de aula podem despertar além do 

senso crítico e investigativo o desejo de um dia seguir uma vida acadêmica dentro desta área. 

Para quem vivência o dia a dia de sala de aula, é sabido que muitos alunos já no final do ensino 

médio ainda não decidiram qual rumo vão seguir em sua vida acadêmica, o que leva muitos 

desistirem de continuar os estudos e adquirir uma formação adequada.  

 Uma outra reflexão que deve ser feita é o fato do pouco tempo que geralmente sobra 

durante as aulas para análise e interpretação do fenômeno, dos resultados e do próprio conceito 

físico envolvido no experimento (BORGES, 2002, p. 296). Assim os alunos acabam 

entendendo os experimentos concretos como fatos isolados. O professor deve ter o cuidado para 

que este tipo de abordagem não tenha apenas a finalidade de verificar fatos e leis científicas, 

pois, o objetivo principal é o de proporcionar ao aluno uma ligação entre os conteúdos de sala 

de aula com os fenômenos do cotidiano dos mesmos. 

 

 

2.7 – EXPERIMENTAÇÃO NA VISÃO DE AUSUBEL 

 

 

 Debates sobre o assunto experimentos, são tema de vários questionamentos em artigos 

científicos, trabalho de conclusão de cursos, resumos e entre professores da área de ciências, 

assim o tema já não é mais nenhuma novidade. Contudo, a experimentação ainda que tenha 

grande relevância na aprendizagem significativa do aluno e está presente nas pesquisas e 

escritas de Ausubel, Piaget e outros, permanece quase que inutilizada nas salas de aula, e 

quando são utilizados, são de forma errônea, sem planejamento, apenas como mais uma 

atividade solta em sala de aula. 

 Uma atividade experimental tem como finalidade elucidar ou confirmar a mesma, levar 

o aluno a uma realidade próxima a sua realidade vivenciada no seu cotidiano, promovendo uma 

aprendizagem mais concreta e menos abstrata e fazendo com que ele conserve o interesse na 

aprendizagem e com isso mantenha-se motivado. A atividade experimental ainda proporciona 

o trabalho em equipe, leva os alunos a observar, analisar, buscar respostas, criar novas 

alternativas, fazer investigações, relacionar ciência e tecnologia, registrar informações e 

compreender conceitos científicos (Galiazzi et al, 2001; Barolli, Laburú & Guridi, 2010) 
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 Para Ausubel a experimentação deve evidenciar os conhecimentos prévios dos alunos e 

prover ou formalizar os subsunçores. Em sua visão o professor deve identificar conceitos 

prévios dos alunos e apresentar-lhe situações que o leve a uma reorganização dos conceitos. 

Segundo ele deve-se levar em consideração o limite entre o que o aluno já conhece e o que ele 

deveria conhecer (Ausubel, 2000). 

 Portanto, levando-se em conta todas estas considerações, os experimentos concretos e 

virtuais podem se tornar grandes facilitadores de uma aprendizagem significativa, o que 

justifica a sua utilização como ferramenta pedagógica no produto educacional desenvolvido 

neste trabalho.   



37 

 

 

 

 

Capítulo 3 - CONCEITOS DE FÍSICA TRABALHADOS NOS EXPERIMENTOS 

 

 

 Neste capítulo serão discutidos os temas de física que foram abordados no produto 

educacional resultante deste trabalho. 

 

3.1 – FORÇA DE ATRITO 

 

A força que sempre aparece no contato mecânico entre duas superfícies é denominada 

“Atrito”. Uma moto, carro, caminhão derrapam facilmente quando seus pneus se encontram 

careca. Uma pessoa andando sobre o gelo polido tem dificuldade de ficar em pé. Diante das 

situações mencionadas acima dizermos que houve pouco atrito entre as superfícies de contato. 

Essa força é sempre contrária ao movimento do corpo. As forças de atrito, portanto, 

sempre se opõem ao movimento relativo e nunca o ajudam. Elas têm papel importante em nossa 

vida cotidiana. Sem o atrito seria impossível andar, correr, segurar objetos, frear um carro. 

Existe dois tipos de força de atrito: a que surge quando os corpos não estão em 

movimento relativo entre si (atrito estático) e quando os corpos se movem relativamente entre 

si (atrito dinâmico).  

Matematicamente definimos a força de atrito estático da seguinte forma: 

 

 𝐹𝑎𝑡 = 𝜇𝑒 ∙ 𝑁 (3.1) 

 

onde µe é o coeficiente de atrito estático e N é a força de reação normal. A força de atrito 

dinâmico tem a mesma fórmula sendo que µ é o coeficiente de atrito dinâmico. 

Segundo Corradi, do ponto de vista microscópico, o atrito e um fenômeno muito 

complicado resultante das interações eletromagnéticas, mas, macroscopicamente, ele pode ser 

tratado de modo simples, apesar da grande diversidade de natureza de superfícies (CORRADI 

, et al, 2010). 
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3.1.1 - Força de atrito estático 

 

 

Quando não existe movimento relativo entre as duas superfícies em contato, a força de 

atrito designa-se de atrito estático. A força de atrito estático pode ser nula, ou pode estar 

orientada em qualquer dos dois sentidos na direção tangente às superfícies em contato e no 

sentido contrário a tendência de movimento. 

Considere um bloco em repouso sobre uma superfície horizontal, como mostra a figura 

abaixo. Ao aplicar sobre ele uma forca que aumente, ao longo do tempo, paulatinamente, o 

bloco se moverá a partir de um dado valor dessa forca. Interpretando esse fato experimental 

diz-se que, ao aplicar uma forca F ao bloco, ele tende a se mover, mas isto não ocorre pelo fato 

que existe atrito entre ele e a superfície sobre a qual ele repousa da origem a uma forca que atua 

sobre o bloco, igual e oposta a F. Essa forca de atrito existente entre duas superfícies em 

repouso, uma relativamente a outra, e denominada força de atrito estático Fate (CORRADI , et 

al, 2010). 

 

Figura 3.1 – Atrito Estático 

 
Fonte: Bocafoli (2008) 

 

 

Na Figura 3,1 nota-se que quando nenhuma forca e aplicada na direção horizontal, a 

força de atrito é igual a zero, neste caso não existe força de atrito atuando sobre o bloco. Na 
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iminência de movimento observa-se a maior força de atrito estático que é exatamente igual a 

maior forca que deve ser aplicada ao corpo para que ele comece a se mover (CORRADI, et al, 

2010). Assim pode-se determinar um valor máximo da força de atrito exatamente na eminência 

do movimento do corpo e definir que essa força de atrito máxima e proporcional a força de 

reação normal. 

 

 

3.1.2 - Força de atrito cinético 

 

 

 A força de atrito cinético é sempre oposta ao movimento e tem módulo constante que 

depende da reação normal. 

 

 𝐹𝑎𝑡𝑒 = 𝜇𝑐 ∙ 𝑁 (3.2) 

 

• 𝜇𝑐 = coeficiente de atrito cinético, que geralmente é menor que o coeficiente de atrito 

estático entre as mesmas superfícies. 

 

 A força de atrito cinético apresenta uma característica importante, ela sempre diminui o 

valor da velocidade relativa entre as superfícies, mantendo sempre o mesmo sentido da 

velocidade. No instante em que a velocidade for nula, a força de atrito cinético também será 

nula (VILLATE, 2012). 

 

 
𝑓 = −

𝜇𝐶 . 𝑁

𝑣
�⃗� 

(3.3) 

 

Em que �⃗� é a velocidade do corpo sobre o qual atua essa força, relativa à superfície que 

produz o atrito. 

3.2 - ENERGIA CINÉTICA 
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Uma grandeza de mesma natureza que o trabalho é a energia cinética, definida como segue. 

Um objeto de massa m, que em um certo instante possui uma velocidade de módulo v, tem, 

nesse instante, uma energia cinética dada por: 

 

 

 
𝐾 =  

1

2
𝑚. 𝑣2 

(3.4) 

 

 

 

 

 

(3.5) 

 

 

 

onde utilizamos a identidade 𝑑𝑠 = �⃗�𝑑𝑡  (o vetor 𝑑𝑠 é o vetor 𝑑𝑟, tangente à trajetória), e o fato 

de que: 

 𝑑

𝑑𝑡
 (�⃗�  ∙  �⃗�) =  

𝑑�⃗�

𝑑𝑡
 ∙  �⃗�  ∙  �⃗� ∙

𝑑�⃗�

𝑑𝑡
=  2 

𝑑�⃗�

𝑑𝑡
 ∙  �⃗�  

(3.6) 

 

 

Logo, o trabalho realizado pela força resultante sobre a partícula vale a variação da 

energia cinética: 

 

 
𝑊𝑟𝑒𝑠 =

1

2
 𝑚(𝑣𝑓

2 −  𝑣𝑖
2) 

(3.7) 

 

 Supondo que o corpo parte do repouso então pode ser definido (ou interpretado) a 

energia cinética como sendo o trabalho mínimo necessário a ser aplicado ao corpo para levar o 

mesmo do repouso até o estado com a velocidade v final. 

 

 

3.2.1 - Teorema do Trabalho – Energia Cinética 
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A partir da equação da energia cinética, pode-se escrever que o trabalho realizado pela 

força resultante sobre uma partícula, em um percurso qualquer, equivale à variação da energia 

cinética da partícula, no percurso considerado: 

 

 
𝑊𝑟𝑒𝑠 =

1

2
 𝑚𝑣𝑓

2 −  
1

2
 𝑚𝑣𝑖

2 ≡ △ 𝐾     △=  𝐾𝑓  −  𝐾𝑖  
(3.8) 

 

Assim a ligação entre Wres = ΔK se dá pelo fato de o trabalho realizado sobre uma 

partícula ser transformado em energia cinética. A dimensão e as unidades de energia cinética 

são, portanto, as mesmas que as de trabalho. Não importa a natureza das forças presentes 

(conservativas ou não, constantes no tempo ou não): a variação da energia cinética da partícula 

é igual ao trabalho realizado pela força resultante, ou seja, o trabalho total realizado sobre a 

partícula. Este é o chamado Teorema do Trabalho-Energia Cinética (VEIT, 2010). 

 

 

3.3 - ENERGIA POTENCIAL 

 

 

A energia potencial é uma forma de energia que pode ser associada com a configuração 

(ou arranjo) de um sistema de objetos, que exercem forças uns sobre os outros, mediante a ação 

de campos. Se a configuração muda, a energia potencial também pode mudar (HALLIDAY, et 

al, 2009). 

A discursão ficará no caso unidimensional. A energia potencial se expande em energia 

potencial gravitacional e a energia potencial elástica. 

Variação de energia potencial (caso unidimensional): 

 

 

 

(3.9) 

 

É usual tomar x0 como uma configuração de referência fixa. Assim, a energia potencial 

da partícula na configuração x é (HALLIDAY, et al, 2009): 
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𝑈(𝑥) = 𝑈(𝑥0) − ∫ 𝐹(𝑥)𝑑𝑥

𝑥

𝑥0

   →    𝐹 = −
𝑑𝑈

𝑑𝑥
 

(3.10) 

 

Notem que é preciso que a força seja uma função apenas da posição (configuração). Não 

se pode definir U(x) em outros casos (a força de arraste dependente da velocidade, por 

exemplo): ver mais detalhes adiante. Do ponto de vista físico, apenas as variações de energia 

potencial são relevantes. Então, pode-se sempre atribuir o valor zero de energia potencial à 

configuração de referência (HALLIDAY, et al, 2009): 

 

 𝑈(𝑥𝑜) = 0 (3.11) 

 

Do teorema do trabalho-energia cinética para uma força que só depende da posição 

(HALLIDAY, et al, 2009): 

 𝑊 =△ 𝐾 (3.12) 

 

Sabendo que: 

 U(𝑥𝑓) - U(𝑥𝑖) = -W (3.13) 

   

 U(𝑥𝑓) - U(𝑥𝑖) = 
1

2
 𝑚𝑣𝑓

2 −  
1

2
 𝑚𝑣𝑖

2 (3.14) 

  

 1

2
 𝑚𝑣𝑖

2 + 𝑈(𝑥𝑖) =  
1

2
 𝑚𝑣𝑓

2 + 𝑈(𝑥𝑓) 
(3.15) 

  

 
𝐸 =

1

2
 𝑚𝑣2 + 𝑈(𝑥) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

(3.16)6) 

 

Vemos assim que a energia mecânica total E não varia, ou seja, se conserva. Quando 

isto acontece dizemos que o sistema é conservativo. 

 

 



43 

 

 

 

 

3.3.1 - Energia Potencial Gravitacional 

 

 

Nas proximidades da Terra a força gravitacional pode ser aproximada por: 𝑚�⃗�. 

Tomando como referência para U o ponto y = 0 (superfície de referência):  

 

 
𝑈(𝑦) = 0 − ∫ (−𝑚𝑔)𝑑𝑦 = 𝑚𝑔𝑦    →       𝑈(𝑦) = 𝑚𝑔𝑦

𝑦

0

 
         (3.17) 

 

 Portanto temos a conservação da energia mecânica: 

 

 
𝐸 =

1

2
 𝑚𝑣2 + 𝑚𝑔𝑦 =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

(3.18) 

 

3.4 - CALOR E TEMPERATURA 

 

 

 Nosso corpo tem a necessidade de manter uma temperatura constante, independente se 

o dia está frio ou quente. Para isso ele faz usufruto de um mecanismo eficiente de controle de 

temperatura. Mesmo assim, nosso corpo precisa de ajuda as vezes. Essa ajuda geralmente se dá 

através de uma roupa que vestimos, de ar condicionado ou aquecedores que são instalados para 

climatizar os ambientes.  

 Em nosso dia a dia, temperatura e calor, geralmente costumam ser usado como 

sinônimos, porém na Física, seus significados são diferentes.  

 

3.4.1 - Calor 

 

Calor é a transferência de energia térmica entre os corpos provocada pelas diferentes 

temperaturas dos corpos. Essa transferência ocorre naturalmente, quando há interação entre os 

corpos. Há também transferência de calor entre corpos na mesma temperatura durante as 

mudanças de estado físico. 
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3.4.2 – Temperatura 

 

 Muitas das grandezas físicas ou propriedades da matéria dependem da temperatura para 

serem medidas (YOUNG e FREEDMAN, 2008) 

 A temperatura é uma grandeza física que pode ser definida como a quantidade que 

caracteriza o estado de equilíbrio térmico da seguinte forma: dois sistemas estão em equilíbrio 

térmico entre si quando os mesmos possuem a mesma temperatura. 

 A temperatura é uma grandeza física que está associada ao movimento (agitação) das 

partículas.de um material, porém essa definição não está completa é necessário ir um pouco 

além e estudar a relação entre a energia da agitação cinética das moléculas de um gás ideal e a 

temperatura, contudo neste estudo não haverá aprofundamento, não é o caso para este momento. 

 Ao medir a temperatura de um corpo, através de um termômetro, espera-se que o estado 

estacionário do corpo seja atingindo, quando isto ocorre diz-se que o corpo entrou em estado 

de equilíbrio térmico com o termômetro (YOUNG e FREEDMAN, 2008). 

 O equilíbrio térmico ocorre sempre quando os corpos, atingem a mesma temperatura, 

para que isso ocorra é necessário que esses corpos sejam isolados em um sistema. Isolantes 

térmicos são materiais ou substâncias que impedem a troca de calor entre os sistemas. (YOUNG 

e FREEDMAN, 2008). No caso de um isolante real um sistema é influenciado pelo outro de 

forma bem lenta, como acontece com o gelo dentro de uma caixa de isopor, que sofre uma ação 

bem lenta do sistema a sua volta.  

 Um condutor é um material ou substância que facilita a condução de energia, calor. Isto 

acontece porque há a existência de uma quantidade de elétrons livres que facilita o transporte 

de energia.  

 

 

3.4.3 - Processo de Propagação de Calor.  

 

 

 Já se sabe o que o que são materiais condutores e isolantes. A partir deste momento 

veremos com ocorre a propagação de calor nos materiais ou substâncias. A transferência de 

calor ocorre por três meios diferentes: Condução, Convecção e Irradiação. 
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 A Condução sempre ocorre no interior de um corpo ou entre dois corpos em contato 

(YOUNG e FREEDMAN, 2008). Precisa de um meio material para se propagar, um sólido. 

 Ao colocar a extremidade de uma colher, feita toda em metal, em contato com a chama 

do fogão, nota-se que aos poucos a outra extremidade também aquece, isto ocorre, pois, o calor 

é transferido por condução da extremidade mais quente para a mais fria. Isto ocorre pois, na 

extremidade mais quente os átomos possuem maior agitação, ou seja, maior energia cinética. 

Como a agitação dos átomos desta região mais quente aumenta cada vez mais, eles acabam 

colidindo com os outros átomos próximos a eles, transferindo calor (energia) para os mesmos 

que por usa vez ganham mais energia cinética e novamente colidem com os próximos átomos 

até chegar na outra extremidade da colher.  

 

Figura 3.2 – Condução Térmica 

 

Fonte: Oliveira (2011) 

 

Este processo de propagação de calor de partícula para partícula é definido como 

condução térmica. É necessário observar aqui que os átomos não se movimentam de uma 

extremidade até a outra, mas a energia cinética se desloca (YOUNG e FREEDMAN, 2008) 

 

 A Convecção ocorre devido o movimento das massas dos gases ou líquidos (fluidos) de 

uma certa região para a outra. 

 O processo de propagação de calor está presente nas mudanças climáticas ao longo do 

nosso dia a dia, a transferência de energia das areias das praias para o mar durante o dia e do 

mar para o meio a sua volta é um importante mecanismo de transferência de calor. Refrigeração 

de uma ambiente por um ar condicionado, aquecimento do ar pela radiação térmica solar e o 

fluxo do sangue de um corpo são apenas alguns dos exemplos de convecção térmica (YOUNG 

e FREEDMAN, 2008). 



46 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Convecção Térmica 

 

Fonte: Maranhão (2017) 

 

 Durante a convecção térmica, o ar frio (mais denso) desce e o ar quente (menos denso) 

sobe provocando assim a transferência de calor entre as partes do corpo. 

 

 Radiação Térmica é a transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas, é o 

único meio de propagação de calor que não necessita de um meio material para se propagar. 

Essa transferência ocorre principalmente através de luz visível, radiação infravermelhas e a 

radiação ultravioleta.  

 

Figura 3.4 – Radiação Térmica 

 

Fonte: Vieira (2010) 

 

 Corpos com temperatura em torno de 20° C, emitem energia na forma de radiação 

eletromagnética, transportada por ondas infravermelhas, não visíveis aos olhos humanos. Assim 

se um corpo absorve mais energia do que a emite, ele se aquece. É graças a radiação que há ida 
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na Terra, porque é por radiação térmica solar que a energia do Sol chega ao nosso planeta 

(VIEIRA, 2010).  

 

 

3.5 - POTENCIAL ELÉTRICO. 

 

 

A carga elétrica, no momento em que fica sujeita a um campo elétrico, tem energia 

potencial devido a sua interação com o campo elétrico. A energia potencial por unidade de 

carga é definida como o potencial elétrico, e a variação da energia potencial por unidade de 

carga é chamada de diferença de potencial (d.d.p.). HALLIDAY e RESNICK,2009) 

Por ser uma grandeza escalar, é necessário apenas, para ser totalmente expressa, da 

intensidade e de uma unidade de medida. Não existe, portanto, definição neste caso de direção, 

e nem de sentido. 

 Potencial é a energia potencial por unidade de carga:  

  

∆𝑉 =
∆𝑈

𝑞0
      →       𝑉 =

𝑈

𝑞0
 

 

 

(3.19) 

Note que o potencial elétrico V só depende da distribuição de cargas e não depende da 

carga q0. A unidade de potencial no sistema nacional de medidas é joule/coulomb = 
𝐽

𝐶
 = volt 

(V). 

Assim, uma carga quando submetida a uma diferença de potencial U pode ser acelerada 

cujo aumento da energia cinética é advinda da energia do campo elétrico. 

 

 

3.5.1 - Potencial elétrico em função do campo elétrico.  

 

 Sabendo que ∆𝑉 = 𝑉𝑓 − 𝑉𝑖  temos que: 
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∆𝑉 =  𝑉𝑓 − 𝑉𝑖  =  − ∫ �⃗⃗�

𝑟𝑓

𝑟𝑖

(𝑟 ⃗⃗⃗)  ∙  𝑑𝑙 

 

(3.20) 

Ao escolher o infinito como referência obtemos a seguinte expressão: 

 

 
𝑉 (𝑟)  =  − ∫ 𝐸(𝑟 ⃗⃗⃗

𝑟

∞

) ∙  𝑑𝑙 
(3.21) 

 

O campo elétrico E e o potencial elétrico V estão ligados por uma integral. Sabendo o 

campo elétrico, existe então a possibilidade de se calcular a integral e assim obter o potencial 

elétrico correspondente. 

 Para um campo elétrico constante, e tendo deslocamento entre dois pontos deste campo, 

podemos definir que: 

 

 𝑉𝑓 − 𝑉𝑖 = 𝐸 ∙ 𝑑 (3.22) 

 

 

3.6 - CORRENTE ELÉTRICA 

 

 

Corrente eléctrica é o fluxo ordenado das cargas de condução dentro de um material, 

é o movimento ordenado das cargas devido ação de um campo Elétrico.  

 

Figura 3.5 - Corrente Elétrica 

 

Fonte: Bocafoli (2008) 
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A intensidade da corrente é a taxa de transferência da carga, igual à carga dQ transferida 

durante um intervalo infinitesimal dt dividida pelo tempo (VILLATE, 2012). É portanto 

definida como: 

 
𝐼 =

𝑑𝑄

𝑑𝑡
 

(3.23) 

 

Uma carga total transportada em um intervalo de tempo é dada pela integral da corrente 

I, nesse intervalo (VILLATE, 2012): 

 

 
𝑄 = ∫ 𝐼 𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

 
(3.24) 

 

 O sentido da corrente é dado pelo movimento das cargas positivas convencionalmente, 

ou seja, no sentido contrário ao movimento real dos elétrons. 

 No sistema internacional, a unidade de medida para corrente elétrica é o ampère: 

1 𝐴 =  
1𝐶

1𝑠
 

 Há dois tipos de corrente elétrica. Se os elétrons se movimentam num único sentido, 

essa corrente é chamada de corrente contínua. Se eles mudam de sentido ao longo do tempo 

estamos falando de uma corrente alternada. Uma corrente é considerada contínua quando o 

fluxo dos elétrons passa pelo fio do circuito sempre em um mesmo sentido, ou seja, é sempre 

positiva, circulando no sentido do polo positivo para o negativo, considerando o sentido 

convencional da corrente. Já a corrente alternada é caracterizada por um fluxo alternado no 

sentido dos elétrons mudando de sentido a todo momento na ordem de 120 vezes por segundo. 

 

 

3.7 - RESISTENCIA ELÉTRICA 

 

 

 Resistência elétrica é a capacidade de um corpo qualquer se opor ao fluxo das cargas, 

ou seja, da corrente elétrica mesmo quando as mesmas estão submetidas a um campo elétrico e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_el%C3%A9trica


50 

 

 

 

 

uma diferença de potencial. Sua intensidade é dada pela Primeira Lei de Ohm, e sua unidade de 

medida no Sistema Internacional (SI), é ohms.  

1𝛺 =  1
𝑉

𝐴
 

 Assim que uma corrente elétrica é iniciada em um condutor metálico, um grande número 

de elétrons livres se deslocam nesse condutor. A partir daí os elétrons se chocam com os átomos 

dos quais é constituído o material e com outros elétrons em movimento. Surge então uma 

dificuldade ao movimento dos elétrons neste material, uma resistência à passagem 

da corrente no condutor. Este efeito de resistência é chamado de efeito Joule. 

 Os elementos que determinam a resistência de um dado condutor são:  

• Seu Comprimento - Quanto maior for seu comprimento maior será a resistência 

(YOUNG e FREEDMAN, 2009) 

• Sua Área - Quanto menor for a área de sua secção transversal, maior será a resistência 

(YOUNG e FREEDMAN, 2009) 

• Sua Temperatura - A resistência elétrica depende de que material é feito o condutor, 

ou seja, da resistividade do material. Em contra partida, a resistividade, depende da 

temperatura em que o condutor se encontra (YOUNG e FREEDMAN, 2009). 

 Esses fatores que influenciam a resistência de um condutor podem ser resumidos pela 

Segunda Lei de Ohm (YOUNG e FREEDMAN, 2009). 

 

 𝑅 =  𝜌
𝐿

𝐴
  → 2ª Lei de Ohm (3.26) 

 

Onde: 

𝜌 = Resistividade do Material = Ω.m 

L = Comprimento do Condutor = m 

A = Área de secção Transversal do Condutor = m2 

 

 Se 𝜌 for constante, então R também será constante, assim relacionado a resistência com 

a diferença de potencial, temos: 

 

 𝑈 =  𝑅 ∙ 𝐼  → 1ª Lei de Ohm (3.27) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Diferen%C3%A7a_de_potencial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Ohm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ohms
https://pt.wikipedia.org/wiki/Condutor_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metal
https://pt.wikipedia.org/wiki/El%C3%A9tron
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resistividade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Ohm
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Resistores são dispositivos que possuem um certo valor de resistência em suas 

extremidades. Em geral, resistores com resistências no intervalo de 0.01 até 107 Ω, podem ser 

obtidos em eletrônicas (YOUNG e FREEDMAN, 2009). 

 

Figura 3.6 – Verificação Valor de Resistência 

 

Fonte: Vieira (2016) 

 

 Os resistores são dispositivos que transformam energia elétrica em energia térmica, 

dissipando assim a energia elétrica por transformá-la em calor devido ao efeito Joule. A energia 

que é dissipada por resistor por unidade de tempo é definida por potência dissipada Pd e é dada 

pela expressão: 

 
𝑃 =

𝑈2

𝑅
 

(3.28) 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

3.8 - ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES 

 

 Resistores estão presentes em todos tipos de circuitos elétricos, desde um 

eletrodoméstico até limitadores ou amplificadores de tensão, como os transformadores. Nestes 

dispositivos, os resistores podem se associar em série ou em paralelo. 

 

3.8.1 – Associação de Resistores em Série 

 

 Numa associação em série, a corrente I deve ser a mesma em todos os resistores. A 

corrente não é dividida a medida que percorre o circuito elétrico, assim temos que: 

 

 𝐼 = 𝐼1 = 𝐼2 = 𝐼3 = ∙∙∙ = 𝐼𝑛 (3.29) 

 

 Numa associação em série de resistores, a diferença de potencial não precisa ter o 

mesmo valor, exceto nos casos onde as resistências têm o mesmo valor (YOUNG e 

FREEDMAN, 2009). Assim a diferença de potencial é dada pela soma da diferença de potencial 

em cada resistor. 

 𝑈 =  𝑈1 + 𝑈2 + 𝑈3+. . . 𝑈𝑛 (3.30) 

 

 𝑈

𝐼
= 𝑅1  + 𝑅2  + 𝑅3 

(3.31) 

 

 𝑈

𝐼
= 𝑅1  + 𝑅2  + 𝑅3 

(3.32) 

 

 Por definição a razão entre a diferença de potencial e a corrente é a resistência 

equivalente. 

 

 𝑅𝑒𝑞 = 𝑅1  + 𝑅2  + 𝑅3 (3.33) 
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Figura 3.7 – Associação de Resistores em Série 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

 

3.8.2 – Associação de Resistores em Paralelo 

 

 

 Numa associação de resistores em paralelo, a corrente elétrica não precisa ser a mesma, 

ela se divide (YOUNG e FREEDMAN, 2009). No entanto a diferença de potencial deve ser a 

mesma em cada dispositivo. Assim temos que: 

 

 𝐼 =  𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3+. . . 𝐼𝑛 (3.34) 

 

Figura 3.8 – Associação de Resistores em Paralelo 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

 𝑈 = 𝑈1 = 𝑈2 = 𝑈3 = ∙∙∙ = 𝑈𝑛  (3.35) 

 

 Sabendo que a corrente elétrica é diferente em cada resistor, neste caso a resistência 

equivalente é dada pela expressão: 
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 1

𝑅𝑒𝑞
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
+

1

𝑅3
+∙∙∙

1

𝑅𝑛
 

(3.36) 
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Capítulo 4  - METODOLOGIA DIDÁTICA 

 

 

 Este capítulo descreve os métodos didáticos utilizados na aplicação do produto 

educacional, tendo como base a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. 

 

 

4.1 – AMOSTRA E POPULAÇÃO 

 

 O estudo apoiou-se em práticas pedagógicas em um campo de observação diferente dos 

métodos pedagógicos tradicionais, usando experimentos virtuais e concretos. 

 Aproximadamente duzentos e trinta e cinco alunos do ensino médio, do 1° ao 3º ano, da 

EEEFM Marcos Bispo da Silva, da cidade de Ji-Paraná no Estado de Rondônia, participaram 

voluntariamente da aplicação do produto educacional que inclui os questionários que foram 

aplicados logo após eles terem as aulas com uso dos experimentos virtuais e concretos. 

 Ao todo foram 08 turmas que participaram da aplicação do produto e responderam os 

questionários. Estes questionários foram base do diagnóstico da aplicação do produto. As aulas 

foram todas aplicadas entre o final do mês de maio ao início do mês de julho do ano de 2018. 

 A EEEFM MBS é composta em sua maioria por alunos que fazem parte da classe baixa 

e classe média baixa. Ela está situada estrategicamente próximo a três bairros diferentes. 

 

 

4.2 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 Este trabalho está pautado no conceito de pesquisa de campo educacional, por se tratar 

de uma estratégia que visa contribuir para o desenvolvimento de educadores, a fim de que 

possam aprimorar o ensino, em decorrência do aprendizado dos alunos. A pesquisa de campo 

caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se 

realiza coleta de dados junto as pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa 

(FONSECA, 2002). Neste trabalho, os indivíduos alvo da pesquisa são alunos do ensino médio 
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da EEEFM Marcos Bispo da Silva. Os resultados ampliam as capacidades de compreensão dos 

professores e suas práticas, por isso favorecem amplamente as mudanças pedagógicas 

necessárias para melhorar o ensino de Física no Ensino Médio. 

 Para isso, fizemos uso, inicialmente, de uma metodologia exploratória na tentativa de 

identificar softwares educacionais que possam atender as necessidades de aprendizagem do 

ensino de Física, e de quais experimentos concretos tem relação com tais softwares. Tal 

pesquisa documental, serviu de base para a identificação de possíveis softwares e atividades 

experimentais destinados ao ensino de Física que poderão compor a base investigativa do 

estudo. De posse das informações, fizemos a escolha de determinado software e dos 

experimentos que podiam ser feitos tanto no laboratório real como no virtual, que sobre o ponto 

de vista qualitativo, possam ser utilizados na parte empírica deste estudo. Também foi feito uso 

de smartphones em sala de aula que serviu para aplicação de um destes softwares. No final, 

buscou-se relacionar todas estas aplicações e compará-las entre si. 

 A pesquisa bibliográfica fundamentou o escopo teórico na busca de subsídios para 

relacionar a teoria da aprendizagem significativa, o ensino de Física, o uso de tecnologias 

educacionais, atividades experimentais e o uso de smartphones como recursos pedagógicos no 

ensino de Física. Feito isso, este estudo fez uso de intervenção prática, por meio do emprego 

em sala de aula, dos softwares, experimentos concretos ou concretos e o uso de smartphones. 

Roteiros de aulas foram descritos de forma bem detalhada, para compor o objeto educacional. 

Para avaliar a metodologia proposta, foi aplicado questionários aos alunos envolvidos no 

estudo, para serem analisados conjuntamente com a observação da prática didática adotada.  

 Esta metodologia apresentou como pressupostos a reflexão, discussão, intervenção e 

produção de conhecimento, a partir do uso de softwares, atividades experimentais e o uso de 

smartphones, que possibilitem o ensino-aprendizagem de Física que seja próximo da realidade 

dos educandos e que também seja mais motivador. 

 Além disto, foram utilizados experimentos virtuais, inclusive em smartphones, como 

recursos estimuladores da aprendizagem significativa do ensino da Física no ensino médio de 

forma a auxiliar tanto os alunos como os professores de física nas suas atividades de sala de 

aula, principalmente aqueles professores que tenham dificuldade com o uso de tecnologias. 

4.3 – TRATAMENTO DOS DADOS 
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 Logo após a aplicação do produto, da coleta dos dados através dos questionários, da 

observação em sala de aula e no grupo de bate papo nas redes sociais a respeito do uso de 

experimentos concretos e virtuais, foi efetuada a análise destes questionários.  

 As respostas colhidas, dos questionários aplicados aos alunos, foram observadas de 

forma qualitativa, por levar em consideração a aceitação dos mesmos por tais práticas 

pedagógicas, além de verificar a importância dessas práticas pedagógicas no ensino 

aprendizagem e da interatividade que as mesmas podem provocar entre alunos e professor. 

 Os resultados obtidos foram analisados através do método indutivo, ou seja, por 

observação, partindo da observação dos experimentos a serem utilizados, tanto os concretos 

como os virtuais, além de observar quais softwares podem ser utilizados como recurso didático 

no ensino de Física. Os questionários elaborados e aplicados aos alunos no final de cada roteiros 

de aula, após serem recolhidos, juntados, analisados, geraram tabelas e gráficos, e a construção 

dos mesmos propiciou uma melhor visualização da efetividade do uso de experimentos 

concretos e virtuais em sala de aula.  

 Durante a aplicação de cada roteiro de aula foram observadas as reações dos alunos em 

sala de aula, o que favoreceu uma análise mais precisa, não só baseada nos resultados dos 

questionários. Os relatos das experiências dos alunos e os resultados dos dados obtidos, a 

análise se houve ou não uma aprendizagem significativa, serão expostos no capítulo 6 deste 

trabalho.  

 No início foi feito uma pesquisa bibliográfica visando fundamentar o tratamento das 

questões que envolvem a educação no ensino de Física no ensino médio aliados a aprendizagem 

significativa mediada pelas novas tecnologias da informação e comunicação e as atividades 

experimentais, na aplicação do produto, fez-se uso de referências ligadas principalmente à 

teoria da aprendizagem significativa, Ausubel (1968, 1980 e 2003), e os estudos de Moreira 

(2001, 2005 e 2009). 

 A pesquisa de campo feita, levou a uma coleta de informações junto a banco de dados 

na internet, visando obter os softwares disponível de forma gratuita, os que operam no Linux e 

no Windows, e principalmente os que eram de fácil manuseio e com boa visualização do 

fenômeno físico. De posse do software escolhido, partiu-se para escolha dos temas de física a 

serem abordados neste produto educacional. Nos Quadros 4.1 e 4.2 encontra-se os temas 

escolhidos tanto para os experimentos virtuais como os concretos: 
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Quadro 4.1 - Temas Escolhidos para os Roteiros de Aula – Experimento Virtuais 

Série 

do 

E.M. 

TEMA DE FÍSICA 

ABORDADO NOS 

ROTEIROS A 

ATIVIDADE 

EXPERIMENTAL – 

SIMULAÇÃO 

CARACTEISTICAS 

1º Ano Força de Atrito 

 

Energia na Pista de Skate 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/si

mulation/energy-skate-park-basics 

Simulação virtual para a 

visualização da influência 

do atrito no movimento de 

um corpo. 

1º Ano ENERGIA 

MECÂNICA: 

Energia Pot. Grav. e 

Energia Cinética 

Energia na Pista de Skate 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/si

mulation/energy-skate-park-basics 

Simulação virtual para a 

visualização das 

transformações de energias. 

2º Ano Temperatura e Calor Formas de Energias e 

Transformações de Energia 

https://phet.colorado.edu/pt/simul

ation/energy-forms-and-changes 

 

Simulação virtual para 

visualização das mudanças 

de estados, propagação do 

calor e transformações de 

energia. 

3° Ano Diferença de 

Potencial, corrente 

elétrica e Curto 

Circuito 

Kit de Construção de Circuito 

AC+DC  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/si

mulation/legacy/circuit-

construction-kit-ac 

 

Simulação virtual para 

visualização do movimento 

dos elétrons causado por 

uma D.D.P. e as 

consequências de um curto 

circuito.  

3º Ano Associação de 

Resistores em Série 

Kit de Construção de Circuito 

AC+DC  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/si

mulation/legacy/circuit-

construction-kit-ac 

Simulação virtual para 

visualização da associação 

de lâmpadas em série.  

3º Ano Associação de 

Resistores em 

Paralelo 

Kit de Construção de Circuito 

AC+DC 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/si

mulation/legacy/circuit-

construction-kit-ac 

Simulação virtual para 

visualização da 

associação de lâmpadas 

em paralelo.  

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics
https://phet.colorado.edu/pt/simulation/energy-forms-and-changes
https://phet.colorado.edu/pt/simulation/energy-forms-and-changes
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
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Quadro 4.2 - Temas Escolhidos para os Roteiros de Aula – Experimento Concretos 

Série 

do 

E.M. 

TEMA DE FÍSICA 

ABORDADO NOS 

ROTEIROS  

ATIVIDADE 

EXPERIMENTAL - 

CONCRETA 

CARACTEISTICAS 

1º Ano Força de Atrito 

 

Looping de Mangueira 

Experimento simples com 

mangueira de água 3/4 e bolinha 

de gude. 

Experimento concreto para 

a visualização da influência 

do atrito no movimento e as 

transformações de Energia. 

2º Ano Energia e Propagação 

de Calor 

Condução Térmica  

Experimento Simples com fio não 

flexível, tachinhas e vela. 

Experimento concreto para 

visualização da propagação 

de calor por condução. 

2º Ano Energia e Propagação 

de Calor 

Convecção Térmica – Cata Vento  

Experimento Simples com latinha 

de refrigerante, linha de costura e 

vela. 

Experimento concreto para 

visualização da propagação 

de calor por convecção 

térmica. 

2º Ano Energia e Propagação 

de Calor 

Irradiação Térmica  

Experimento Simples com latinha 

de refrigerante, termômetros, 

cronometro, lâmpada 

incandescente, fio e outros. 

Experimento concreto para 

visualização da propagação 

de calor por Irradiação 

térmica. 

3° Ano Diferença de Potencial, 

corrente elétrica e 

Curto Circuito 

Curto Circuito, D.D.P e Corrente 

Elétrica  

Experimento Simples com esponja 

de aço, fios, pilhas, interruptor e 

leds. 

Experimento concreto para 

visualização do movimento 

dos elétrons causado por 

uma D.D.P. e as 

consequências de um curto 

circuito.  

3º Ano Associação de 

Resistores em Série 

Associação de Leds em Série 

Experimento Simples com fios, 

pilhas, interruptor e leds. 

Simulação virtual para 

visualização da associação 

de lâmpadas em série.  

3º Ano Associação de 

Resistores em Paralelo 

Associação de Leds em Paralelo 

Experimento Simples com fios, 

pilhas, interruptor e leds 

 

Simulação virtual para 

visualização da associação 

de lâmpadas em paralelo.  

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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 No presente trabalho propomos desenvolver no laboratório de informática aulas 

voltadas a experimento virtuais ou na própria sala de aula com uso dos próprios netbooks ou 

smartphones dos alunos, separadamente por conteúdo e ano, ou seja, 1º ano, 2º ano e 3º ano do 

ensino médio. Para cada experimento virtual adotado, também foi adotado o mesmo 

experimento ou um semelhante para prática experimental concreta, conforme quadro 4.1 e 4.2.  

 Para cada Experimento virtual e concreto foi aplicado um questionário, incluso no 

próprio roteiro de aula, para avaliar o conhecimento dos alunos sobre os conceitos físicos 

abordados, apenas para acompanhamento do processo de aprendizado dos mesmos por parte do 

professor, e no final de cada etapa, conforme descrito nos quadros 5.1 e 5.2,  ocorreu a aplicação 

de um questionário para avaliar a importância dos experimentos virtuais e concretos no 

processo de ensino aprendizagem em sala de aula. Por fim, no final do desenvolvimento da 2ª 

Etapa foi aplicado o último questionário que teve o intuito de avaliar quais experimentos 

tiveram mais impacto no aprendizado do aluno, que lhe chamaram mais a atenção, se o virtual 

ou real, ou se houve apenas uma complementariedade de um no outro. 

 Além disso, com uso de smartphones, foram formados grupos de bate-papo nas redes 

sociais, para debater os trabalhos desenvolvidos, principalmente a ligação de cada experimento 

virtual ou real com o cotidiano dos alunos. Neste grupo os alunos tiveram a liberdade para 

debater sobre os temas abordados nos experimentos, mencionar fatos do seu dia a dia 

relacionados aos experimentos e aos conceitos físicos e fazer perguntas ao professor. 
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Capítulo 5 - DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SUA IMPLEMENTAÇÃO 

 

 

O produto educacional advindo deste trabalho (ver Apêndices E e P) são roteiros de aula com 

uma metodologia diferenciadas que utiliza experimentos virtuais e concretos para ensinar de 

forma interativa tópicos de Física presentes no currículo do ensino médio. 

 Feita a escolha do software PhET, dos experimentos virtuais e concretos, para ser 

utilizado na discussão empírica deste estudo, dividiu-se os alunos em grupos e iniciou-se a 

intervenção, permitindo que eles fizessem o download do software sem instruções detalhadas, 

a fim de observarmos a desenvoltura e os primeiros contatos deles com o programa. À medida 

que os sujeitos do estudo tinham contato com as simulações, foram sendo incentivados a 

interagir com o software e tirar suas próprias conclusões sobre o que estava acontecendo. 

 Depois da interação inicial, partiu-se para aplicação dos roteiros de aulas onde os alunos 

foram levados a realizar todas as etapas de todos os fenômenos citados, situações que 

visivelmente causou interação e euforia. O deleite dos alunos no contato com a ferramenta 

tecnológica e com os experimentos concretos foi um indicativo que permitiu inferir o quanto 

que a experiência educativa foi útil ou não para a aprendizagem significativa dos conceitos 

físicos envolvidos. 

 A ação seguinte foi levar os alunos a fazer ligação entre as informações já preexistentes 

em seu cognitivo e as novas informações abordadas através dos experimentos. Essas ligações 

se deram através dos próprios experimentos, que em sua maioria, já são vistos no cotidiano do 

aluno e através de interações tanto no grupo de bate papo nas redes sociais criado para este 

quanto na sala de aula, onde cada aluno podia associar o experimento visto a algum fenômeno 

do seu dia a dia.  

 Feito isso, concluiu-se o processo avaliativo por meio de discussões sobre os fenômenos 

e conteúdos abordados e com a aplicação de um questionário a fim de identificar fatores 

correspondente com a temática abordada.  

 

 

5.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 
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 O produto educacional é um conjunto de roteiros de aula que utilizam tecnologias, 

através dos softwares interativos e aplicativos, usando também smartphones e experimentos 

concretos como recursos pedagógicos (ferramentas pedagógicas) estimuladores da 

aprendizagem significativa.  

 Este conjunto de roteiros compôs uma apostila contendo todos os roteiros de aulas 

descritos de forma detalhada, métodos e atividades de ensino-aprendizagem que foram 

utilizadas para a execução deste trabalho.  

 A apostila é composta de 13 roteiros de aula, dividida entre os três anos do ensino médio. 

Estes roteiros abordam determinados conceitos físicos como descritos nos quadros 4.1 e 4.2. 

Cada roteiro de aula é esquematizado com a sequência da montagem e a realização dos 

experimentos (virtual e concreto), além de um questionário para avaliar a aprendizagem dos 

conceitos de Física e os conteúdos a serem abordados através do experimento. 

 Os roteiros de aula são independentes, ou seja, o professor não precisará recorrer a outro 

roteiro de aula, previsto no produto educacional, assim alguns conteúdos se repetem de um 

roteiro para o outro. 

  Este produto educacional tem como finalidade pedagógica aplicar aulas diferenciadas 

das aulas tradicionais através do uso de ferramentas tecnológicas como softwares interativos   e 

smartphones em conjunção com o uso de experimentos concretos visando proporcionar uma 

metodologia de aprendizagem significativa segundo Ausubel visando assim tornar o ensino de 

física mais prazeroso, menos maçante e abstrato e mais próximo da realidade vivenciada pelos 

estudantes do ensino médio. 

 

 

5.2 – DESCRIÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

 Esta seção descreve as duas etapas de cada roteiro de aula que compõe a implementação 

do produto educacional na sala de aula de forma esquemática. São duas etapas seguidas uma da 

outra que juntas constituem a aplicação do produto educacional em turmas do primeiro, segundo 

e terceiro ano do ensino médio. 
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 No texto a seguir, cada etapa é descrita para cada roteiros de aula aplicados, 

especificando a série do ensino médio, a turma, o tipo de experimento (virtual ou concreto), 

seguido da sequência didática, contendo os objetivos a serem alcançados com a aplicação do 

experimento. 

 Os roteiros aplicados na sala de aula e que constituem o cerne do produto educacional 

estão nos Apêndices de E a P. 

 Participaram da aplicação do produto 08 turmas do Ensino Médio. Cada turma tendo 

entre 25 a 40 alunos, um total de aproximadamente 235 alunos. A aplicação dos experimentos 

deu-se em duas etapas, conforme descrito nos quadros 5.1 e 5.2. 

 

Quadro 5.1 - Etapa 1 da Aplicação do Produto. 

TIPO DE 

EXPERIMENTO 

TURMAS - 

APLICAÇÃO 

RECURSOS UDADOS 

Experimento Virtual 

(Conforme Quadro 4.1) 

2°A, 2°C, 3°A e 3°C Notebooks, Netbooks, 

Computador de Mesa, 

Aplicativo PhET. 

Experimento Concreto 

(Conforme Quadro 4.2) 

1°A, 2°B, 2°D e 3°D Com materiais de baixo 

custo 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

Quadro 5.2 - Etapa 2 da Aplicação do Produto. 

TIPO DE 

EXPERIMENTO 

TURMAS - 

APLICAÇÃO 

RECURSOS UDADOS 

Experimento Virtual 

(Conforme Quadro 4.1) 

2°B, 2°D e 3°D  

 

Notebooks, Netbooks, 

Computador de mesa e 

Aplicativo PhET. 

Experimento Virtual 

(Conforme Quadro 4.1) 

1°A Smartphones e Aplicativo 

PhET. 

Experimento concreto 

(Conforme Quadro 4.2) 

2°A, 2°C, 3°A e 3°C 

 

Com materiais de baixo 

custo 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 
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 As duas etapas servem para comparativo entre a aplicação dos experimentos concretos 

com os virtuais. Na primeira etapa uma turma acompanha os roteiros do(s) experimentos 

concretos e na outra etapa esta mesma turma realiza os experimentos virtuais, a fim de no final 

do processo todas turmas tenham visto tanto um quanto o outro tipo de abordagem e sejam 

capazes de escolher qual teve maior impacto em sua aprendizagem. 

 

 

5.2.1 – Descrição das Etapas 

 

 

5.2.1.1 - Primeira etapa da aplicação do produto - Experimento Concretos 

 

▪ Experimento Concreto – LOOPING 

 

▪ Ano: 1º   

 

 Conteúdo para experiência da abordagem: Atrito, Energia Potencial gravitacional, 

energia cinética e energia térmica. 

EIXO: Movimento, Variações, Energia e Conservação 

 

Objetivo Geral:  

● Auxiliar os alunos a compreenderem, através de um experimento concreto, o que é 

atrito, energia potencial gravitacional, energia cinética e energia térmica, além de 

mostrar como isto está presente em seu dia a dia. 

 

Objetivos específicos: 

● Levar os alunos a entenderem como os conceitos de energia e atrito estão 

presentes no seu cotidiano 
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● Utilizar linguagem simples e cotidiana para facilitação da aprendizagem.  

 

 

● Experimento concreto – CONDUÇÃO, CONVECÇÃO E IRRADIAÇÃO 

TÉRMICA. 

 

▪ Ano: 2º   

 

 Conteúdo para experiência da abordagem: Calor e Temperatura. Energia térmica, 

transformações de energia – princípio da conservação da energia. 

 

EIXO: Calor, Ambiente, Usos de Energia e Conservação. 

 

Objetivo Geral:  

● Auxiliar os alunos a reconhecerem os processos de propagação de calor e sua relação 

com a energia, além de mostrar como isto está presente em seu dia a dia. 

 

Objetivos específicos: 

● Levar os alunos a entenderem como os conceitos de calor, energia e temperatura 

estão presentes no seu dia a dia. 

● Utilizar linguagem simples e cotidiana para facilitação da aprendizagem.  

 

 

● Experimento concreto – TENSÃO, CORRENTE ELÉTRICA, CURTO 

CIRCUITO, ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES EM SÉRIE E EM PARALELO. 

 

▪ Ano: 3º  
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 Conteúdo para experiência da abordagem: Tensão ou Diferença de Potencial, Corrente 

elétrica, Curto Circuito e Associação de Resistores em Série e em Paralelo. 

 

EIXO: Eletricidade, equipamentos elétricos. 

 

Objetivo Geral:  

● Auxiliar os alunos a compreenderem, através de um experimento concreto, o que é 

corrente elétrica, curtos circuito, diferença de potencial, o que é um resistor e suas 

associações, além de mostrar como isto está presente em seu dia a dia. 

 

Objetivos específicos: 

● Levar os alunos a entenderem como os conceitos de eletricidade, corrente 

elétrica e tensão estão presentes no seu dia a dia. 

● Mostrar aos alunos como resistência elétrica pode ter sua relevância, mas as 

vezes também pode ser prejudicial. 

● Utilizar linguagem simples e cotidiana para facilitação da aprendizagem.  

 

5.2.1.2 - Primeira etapa da aplicação do produto – Experimentos Virtuais 

 

● Experimento Virtual – PISTA DE SKATE E LOOPING 

 

▪ Ano: 1º 

 

 Conteúdo para experiência da abordagem: Atrito, Energia Potencial gravitacional, 

energia cinética e energia térmica. 

EIXO: Movimento, Variações, Energia e Conservação. 
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Objetivo Geral:  

● Auxiliar os alunos a compreenderem, através de um experimento virtual, o que é atrito, 

energia potencial gravitacional, energia cinética e energia térmica, além de mostrar 

como isto está presente em seu dia a dia. 

 

Objetivos específicos: 

● Levar os alunos a entenderem como os conceitos de energia e atrito estão 

presentes no seu dia a dia. 

 Utilizar linguagem simples e cotidiana para facilitação da aprendizagem. 

 

● Experimento Virtual – ENERGIA E PROPAGAÇÃO, CONDUÇÃO, 

CONVECÇÃO E IRRADIAÇÃO TÉRMICA. 

 

• Ano: 2º  

 

 Conteúdo para experiência da abordagem: Calor e Temperatura. Energia térmica, 

transformações de energia. Processos de transferência de calor e princípio da conservação da 

energia. 

EIXO: Calor, Ambiente, Usos de Energia e Conservação. 

 

Objetivo Geral:  

● Auxiliar os alunos a reconhecerem os processos de propagação de calor e sua relação 

com a energia, além de mostrar como isto está presente em seu dia a dia. 

 

Objetivos específicos: 

● Levar os alunos a entenderem como os conceitos de transferência de calor, estão 

presentes no seu dia a dia. 

● Utilizar linguagem simples e cotidiana para facilitação da aprendizagem.  
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● Experimento Virtual – TENSÃO, CORRENTE ELÉTRICA, CURTO 

CIRCUITO, ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES EM SÉRIE E EM PARALELO. 

 

▪ Ano: 3º  

 

Conteúdo para experiência da abordagem: Tensão ou Diferença de Potencial, 

Corrente elétrica, Curto Circuito e Associação de Resistores em Série e em Paralelo. 

EIXO: Eletricidade, equipamentos elétricos. 

 

Objetivo Geral:  

● Auxiliar os alunos a compreenderem, através de um experimento virtual, o que é 

corrente elétrica, curtos circuito, diferença de potencial, o que é um resistor e suas 

associações, além de mostrar como isto está presente em seu dia a dia. 

 

Objetivos específicos: 

 

● Levar os alunos a entenderem como os conceitos de eletricidade, corrente 

elétrica e tensão estão presentes no seu dia a dia. 

● Mostrar aos alunos como resistência elétrica pode ter sua relevância, mas as 

vezes também pode ser prejudicial. 

● Utilizar linguagem simples e cotidiana para facilitação da aprendizagem.  

 

• Experimentos Concretos – Passos a Seguir 

 

Metodologia: Atividade Experimental, em sala de aula, com o uso de um experimento concreto 

de baixo custo. 
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1º Encontro: Formar Grupos 

 

 O objetivo deste primeiro encontro foi apenas para a divisão dos alunos em grupos, e a 

conscientização dos materiais necessários para cada experimento. 

 Os alunos foram divididos em grupos contendo 5 integrantes, onde cada aluno ajudou 

na aquisição dos materiais necessários para realização do experimento concreto, além de ajudar 

na montagem do experimento e no preenchimento das respostas do roteiro de aula. 

 

2º Encontro: Montagem do Experimento e preenchimento das questões do roteiro  

 

 Nesta fase, os alunos seguiram o passo a passo dos roteiros de aulas para montagem e 

realização dos experimentos concretos. A medida que eles avançavam eram realizados debates 

nos grupos sobre os resultados obtidos, relacionando os conceitos de Física ao cotidiano. E 

sempre que se fazia necessário o professor intermediava os debates. 

 

 

Figura 5.1 – Montagem Experimento concreto 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 
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 O papel do professor deve ser o de guiar os alunos a relacionar o conhecimento que os 

mesmos já tenham obtido ao longo do seu cotidiano de vida, com os conceitos físicos 

aprendidos com o experimento. 

 Os alunos tiveram a oportunidade de mencionar tanto nos questionários do roteiro de 

aula, como em um grupo de bate papo nas redes sociais, criado especificamente para o 

experimento concreto, sobre a relação entre o experimento e os fenômenos físicos vividos no 

dia a dia deles.  

 Conforme os alunos foram absorvendo os conteúdos, e entendendo a ligação com seu 

cotidiano, eles responderam o questionário dos roteiros de aula referente ao experimento 

concreto. 

 O grupo de bate papo nas redes sociais teve como objetivo a interação entre os alunos e 

alunos, e alunos e professor. Neste grupo os alunos expressaram a relação entre o experimento 

concreto e os fatos que vivencia no seu dia a dia, além de tirar dúvida com o professor.  

3º Encontro: Refletindo sobre as informações colhidas e respondendo o 

questionário final.  

 

 Nesse encontro o objetivo era promover uma reflexão sobre as informações colhidas 

durante o experimento. Este foi um bom momento para ouvir os alunos e obter suas impressões 

sobre tudo o que aconteceu durante o experimento, interpretá-las, e esclarecer algumas dúvidas 

que surgiram durante ou depois da realização do experimento.  

 Caso o professor, no bate papo com os alunos, observe alguma interpretação equivocada 

dos mesmos, este é o momento certo para leva-los a uma reflexão de todas as fases do 

experimento, lembrando sempre de demonstrar interesse pela reflexão deles, de modo a não o 

deixar envergonhado ou exposto a uma situação que possa inibir seu raciocínio. Assim o 

professor deve de modo coerente levar o aluno, através de uma reflexão das etapas do 

experimento, encaminhando-o a um conhecimento satisfatório e correto dos fatos físicos 

aprendidos no experimento. 

 Por fim, no final da aula, os alunos responderam a um questionário avaliando a 

eficiência desta metodologia de ensino e aprendizagem. 

 

• Experimentos Virtuais – Passos a Seguir 
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Metodologia: Atividade prática, em sala de aula, com o uso de um aplicativo que simula o 

fenômeno em estudo. 

 

1º Encontro: Formar Grupos  

  

 O objetivo deste primeiro encontro foi de dividir os alunos em grupos, e verificar os que 

disponibilizavam de Computadores ou Smartphone, a instalação do aplicativo no smartphone 

dos alunos e nos computadores do laboratório de informática da escola. 

 Os alunos foram divididos em grupos contendo 05 integrantes, onde cada aluno do 

grupo precisou ajudar na execução do experimento virtual nos Computadores ou smartphones 

disponíveis e no preenchimento das respostas do roteiro de aula. 

 

2º Encontro: Montagem do Experimento e preenchimento das questões do roteiro 

 

 Nesta fase, os alunos seguiram o passo a passo dos roteiros de aulas para montagem 

e/ou realização dos experimentos virtuais. A medida que eles avançavam eram realizados 

debates nos grupos sobre os resultados obtidos, relacionando os conceitos de Física ao 

cotidiano. E sempre que se fazia necessário o professor intermediava os debates. 
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Figura 5.2 – Execução Experimento Virtual 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 Os alunos tiveram a oportunidade de mencionar tanto nos questionários do roteiro de 

aula, como em um grupo de bate papo nas redes sociais, criado especificamente para o 

experimento virtual, sobre a relação entre o experimento e os fenômenos físicos vividos no dia 

a dia deles.  

 Conforme os alunos foram absorvendo os conteúdos, e entendendo a ligação com seu 

cotidiano, eles responderam o questionário dos roteiros de aula referente ao experimento virtual. 

 O grupo de bate papo nas redes sociais teve como objetivo a interação entre os alunos e 

alunos, e alunos e professor. Neste grupo os alunos expressaram a relação entre o experimento 

virtual e os fatos que vivenciavam no seu dia a dia, além de tirar dúvidas com o professor.  

3º Encontro: Refletindo sobre as informações colhidas e respondendo o 

questionário final. 

 

 Nesse encontro o objetivo era promover uma reflexão sobre as informações colhidas 

durante o experimento. Este foi um bom momento para ouvir os alunos e obter suas impressões 

sobre tudo o que aconteceu durante o experimento, interpretá-las, e esclarecer algumas dúvidas 

que surgiram durante ou depois da realização do experimento.  
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 Caso o professor, no bate papo com os alunos, observe alguma interpretação equivocada 

dos mesmos, este é o momento certo para leva-los a uma reflexão de todas as fases do 

experimento, lembrando sempre de demonstrar interesse pela reflexão deles, de modo a não o 

deixar envergonhado ou exposto a uma situação que possa inibir seu raciocínio. Assim o 

professor deve de modo coerente levar o aluno, através de uma reflexão das etapas do 

experimento, encaminhando-o a um conhecimento satisfatório e correto dos fatos físicos 

aprendidos no experimento. 

 Por fim, no final da aula, os alunos responderam a um questionário avaliando a 

eficiência desta metodologia de ensino e aprendizagem. 

 

5.2.1.3 – Segunda etapa da aplicação do produto 

 

 Depois da realização da 1ª etapa, conforme quadro 5.1, e da coleta de informação através 

dos questionários referente a esta etapa, iniciou-se a aplicação de forma invertida, onde as 

turmas que participaram do experimento concreto desenvolveriam o virtual e vice-versa, de 

acordo com o quadro 5.2. 

 O intuito desta segunda etapa foi o de verificar dentro de cada turma, qual tipo de 

experimento teve melhor aceitação, e qual proporcionou um melhor aprendizado, o virtual ou 

o concreto. No final da 2ª etapa foram aplicados dois questionários, um para verificar eficiência 

das metodologias de ensino com experimentos separadamente e outro para verificar a quais das 

duas metodologias teve uma melhor aceitação em sala de aula. 

 Através desta fase, é possível ser feita uma comparação entre o desempenho do uso de 

experimentos virtuais e concretos. 
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Capítulo 6  - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 Este capítulo aborda os resultados obtidos na aplicação do produto educacional na sala 

de aula através da análise do uso de experimentos virtuais e de experimentos concretos no 

ensino de Física, experimentos estes que constituem os instrumentos pedagógicos do produto 

educacional. Assim, objetiva-se neste capítulo avaliar a aplicabilidade na sala de aula do 

produto educacional resultante deste trabalho. 

 Os dados foram coletados por meio da aplicação do questionário aplicado para cada tipo 

de experimento (concreto e virtual) e os mesmos se encontram nos Apêndices A, B, C e D. As 

respostas dos alunos destes questionários, algumas falas coletadas durante as aulas e 

observações do pesquisador do que foi vivenciado como professor, constituem o conjunto de 

informações que estão analisadas neste capítulo, visando assim avaliar a implementação do 

produto educacional. 

 

 

6.1 – EXPERIMENTOS VIRTUAIS 

 

 

  Nesta seção serão analisados os resultados advindos da aplicação na sala de aula 

de experimentos virtuais no ensino de conceitos físicos. Participaram da aplicação das aulas 

com experimentos virtuais aproximadamente 200 alunos, porém apenas 178 responderam o 

questionário sobre o experimento virtual. Isto ocorreu porque alguns alunos faltaram no dia da 

aplicação do questionário. 

 Os dados coletados por meio da aplicação do questionário permitiram identificar 

características dos sujeitos, que possibilitaram o desfecho do estudo. Com eles traçamos um 

perfil dos mesmos, detectando especificidades, como: acesso à internet ou aparatos 

tecnológicos, domínio da tecnologia, e os usos e habilidades que possuem para atividades 

mediadas por TICs.  
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  A primeira questão, representada no quadro 6.1, procurou identificar o percentual de 

alunos que possuem computador em suas residências. Esse indicativo aponta o acesso ou não a 

um aparato tecnológico de relativa importância, diretamente relacionada a este estudo.  

 

 

Quadro 6.1 - Percepção dos alunos quanto ao uso de softwares educativos 

Ord. QUESTIONAMENTOS Sim Não 

Q1 Você tem computador em casa? 77% 23% 

Q2 Tem acesso a internet em casa? 89% 11% 

Q3 Tem facilidade de manusear tecnologias?  86% 14% 

Q4 Já tinha tido alguma aula com o uso de experimento 

virtual?  

22% 78% 

Fonte: Banco de dados do autor (2018). 

 

 Observa-se que mesmo em tempos permeados por tantas tecnologias, os dados dispostos 

no quadro 6.1 mostram que quase um quarto dos sujeitos que compõem o lócus desta pesquisa 

ainda não possuem computadores em casa. Um número expressivo considerando que vivemos 

diante de grande avanço tecnológico. Todavia, esse número ainda é menor do que a pesquisa 

divulgada pelo IBGE (2014), que indicava que quase metade da população brasileira não tinha 

computador em suas residências.  

 Acredita-se que, no caso específico, o fator social seja relevante, já que a escola onde 

foi realizada a intervenção está localizada em região periférica da cidade de Ji-paraná, cuja 

comunidade encontra-se em sua maioria nas classes D e E3.  

 Outro fator importante a destacar, como aponta o quadro 6.1, que embora muitos alunos 

não possuam computador em casa, a maioria dispõe de acesso à internet. Observamos que esse 

fato ocorre devido ao acesso dos alunos à web por meio de smartphones. Esses, dependendo do 

                                                 

3
 Classe D: Pessoas que possuem renda mensal familiar R$ 1.874,01 a R$ 3.748,00 (2 a 4 salários mínimos)  

  Classe E: Pessoas que possuem renda mensal familiar até R$ 1.874,00 (ate´2 salários mínimos) . 

Dados  (IBGE 2016) 
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modelo são mais baratos que os computadores, além de serem portáteis e desempenharem 

outras funções que são atraentes aos usuários, como: câmera fotográfica, rádio, músicas e 

telefone. Hoje em dia os celulares tornaram-se um minicomputador portátil, isso se comprova 

pelo fato de quase 90% dos entrevistados terem acesso à internet em casa. 

 Quando inqueridos sobre suas habilidades no manuseio de aparatos tecnológicos, 86% 

alegam possuir domínio (ver quadro 6.1). Notamos que a inserção no mundo tecnológico é cada 

vez mais presente e constante, muito embora, vários professores ainda se apresentem relutantes 

em adotar no dia a dia de sala de aula práticas permeadas por tecnologias.   

 Como vivemos em um mundo cada vez mais tecnológico, onde desde muito pequenas 

as crianças já são inseridas, é fácil de entender o resultado expressivo de alunos que dominam 

as operações básicas da tecnologia. Como chamar a atenção de alunos que vivem essa 

realidade? É uma pergunta que cada educador tem feito ao longo dos últimos anos. Foi 

perceptível que a experiência com o uso de experimentos virtuais foi bem promissora, e com 

certeza se for bem utilizada é uma boa ferramenta para atrair essa geração apaixonada por 

tecnologia. 

 Com interesse em identificar a adoção ou não de experimento virtuais na prática docente 

foi perguntado aos alunos se já tinham tido alguma experiência parecida anteriormente. 

 Considerando que menos de um quarto dos alunos que participaram da pesquisa já 

tiveram acesso a uma aula com uso de experimentos virtuais, e ainda que destes 22% (veja 

quadro) são alunos que vivenciaram este tipo de aula no ano anterior, onde foi feito as primeiras 

aplicações, com o objetivo de montar os roteiros de aula, de desenvolver sua confecção, 

buscando verificar quais passos deveriam ser seguidos para a montagem destes roteiros. 

Observa-se no quadro que 78% destes alunos nunca tiveram acesso a uma aula usando esse 

recurso didático. É um dado preocupante considerando que todos estão no ensino médio e a 

maioria dos alunos do lócus desta pesquisa são alunos do 2ºs e 3ºs anos. Hoje, aplicativos como 

os do PhET, em suas simulações mais simples, podem ser usados para ensinar crianças de 1º ao 

5º ano, por serem bem fáceis de manusear e entender. Não faz sentido, estarmos tão atrasado, é 

preciso reconhecer que existe a necessidade de adaptação ao mundo em que se vivencia como 

educador e a quem se ensina. 

 Mensurou-se o aproveitamento do experimento virtual usando o aplicativo PhET, bem 

como o nível de satisfação dos sujeitos com a metodologia adotada através dos questionamentos 

expostos nos Gráficos 6.1 e 6.2. 
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Gráfico 6.1 - Gostou da aula com o uso de experimento virtual? 

 

Fonte: Banco de dados do autor (2018). 

 

 Como se esperado, o gráfico 6.1 indica o percentual de 89% de aceitação do uso de 

softwares educacionais pelos participantes, indicando a boa aceitação para o uso deste tipo de 

recurso pedagógico. Entre os indivíduos do grupo pesquisado não houve nenhum aluno 

envolvido no estudo que não gostou do uso deste recurso em sala de aula, porém havia a 

expectativa de alguns contrários ao uso deste recurso, pois preferiam a parte matemática da 

física, com cálculos e fórmulas.  

 A respeito da aceitação do recurso didático, um aluno do 3° ano do ensino médio disse: 

“[...] Achei superinteressante esta atividade, finalmente aprendi alguma coisa em Física, e vi 

que a Física está presente em nosso dia a dia”. 

 Isso mostra novamente que o aluno necessita de algo que o motive a estudar, que facilite 

a ele visualizar os fenômenos físicos que só em um quadro não seria possível.  

 A falta de experiência com este tipo experimento e a instigação por parte do professor 

levou vários alunos, ao baixar o aplicativo em seus netbooks ou notebooks, mesmo antes da 

primeira aula, e em casa, a usarem o aplicativo. Devido a isto, despertando a curiosidade, 

surgindo assim várias indagações no começo da primeira aula de aplicação do experimento 

virtual. Era uma chuva de perguntas, pois os alunos estavam desejosos e obter respostas aos 

seus questionamentos. 
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Gráfico 6.2 - O experimento virtual utilizado é de fácil compreensão e uso? 

 

Fonte: Banco de dados do autor (2018). 

 

 Mesmo sendo de fácil manuseio alguns alunos tiveram dificuldades na utilização do 

PhET, porém a maioria achou o manuseio muito fácil, o que comprova a hipótese mencionada 

na parte teórica deste estudo, onde se tinha a ideia que cada vez mais cedo as crianças são 

inseridas no mundo tecnológico, e que com isso manuseia com certa facilidade as tecnologias 

de nossos dias.  

 Os experimentos virtuais são exemplos de aplicativos educativos ou softwares 

educativos que são ferramentas e espaços que oferecem aos alunos, de forma potencializada, o 

contato com novas informações e novos conhecimentos. Eles utilizam diversos conceitos 

didáticos e pedagógicos na sua construção e na sua operação. Esses conceitos envolvem, desde 

ilustrações e simulações interativas de fenômenos e de leis, possibilitando a aprendizagem de 

teorias e de conceitos, até experimentos virtuais que permitem a manipulação de situações e de 

variáveis de forma que a prática real de laboratório possa, em certos casos, ser dispensável sem 

que isso acarrete em uma aprendizagem menos sólida.  

 A versatilidade e dinamismo presentes nos softwares educativos, especialmente 

naqueles voltados para o ensino de física, são notadamente bem recebidas pelos alunos. A 
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receptividade e entusiasmo dos alunos diante desses aparatos podem ser confirmados nos 

índices apresentados no gráfico 6.3 e no quadro 6.2 

 

Gráfico 6.3 - Em sua opinião o uso de experimento virtual permite uma melhor interação com o professor? 

 

Fonte: Banco de dados do autor (2018). 

 

 Esperava-se que a utilização de software não promovesse a interação professor-aluno, 

porém não foi essa a percepção dos sujeitos envolvidos. Segundo o gráfico 6.3, 83% dos alunos 

consideram que o uso de softwares melhora a interação com o professor. Durante a aplicação, 

muitos alunos questionaram, opinaram e levantaram hipóteses sobre os conteúdos abordados 

por meio do Software. O fato é que a interação entre alunos e professor, que dificilmente 

acontece em uma aula convencional, foi amplamente desenvolvida como mostram as respostas 

dos alunos ao questionário. Cabe destacar que, segundo Veen (VEEN et al, 2012) a simulação 

através dos softwares, permite que o professor possa se dedicar mais ao aluno em sala de aula 

devido à obtenção de tempo proporcionado por ela. Assim, o professor pode utilizar esse tempo 

para o aprofundamento do conceito físico abordado 
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Quadro 6.2 - Percepção dos alunos quanto ao uso de Experimentos Virtuais 

Ord. QUESTIONAMENTOS Sim Um 

Pouco 

Não 

Q09 O experimento virtual torna o aprendizado mais 

dinâmico e interessante? 

89% 10% 1% 

Q10 Você consegue aprender melhor o conteúdo de Física 

com o uso de um experimento virtual? 

80% 19% 1% 

Q11 Na sua opinião, o experimento virtual permite ampliação 

do conhecimento além do conteúdo ministrado em sala? 

87% 11% 3% 

Q12 Na sua opinião, as aulas de Física ficariam mais 

interessantes se os professores usassem os experimentos 

virtuais mais vezes? 

93% 6% 1% 

Fonte: Banco de dados do autor (2018). 

 

 É impressionante como os alunos aprendem com o uso deste recurso. Os números 

expressos no quadro 6.2 confirmam o que de fato ocorreu durante a observação e intervenção 

usando os softwares interativos. Os resultados desta tabela são bem expressivos; onde 89% dos 

alunos acham que o uso de experimentos virtuais em aulas de física facilitou a aprendizagem 

em física, tornando-a mais dinâmica e interessante, ampliando o conhecimento além do 

conteúdo ministrado em sala. Acredita-se que essa aprendizagem ocorre em razão da 

visualização dos fenômenos físicos possibilitados pelos softwares. Afinal, como se pode 

mostrar visualmente aos alunos a movimentação ordenada dos elétrons ao aplicar uma tensão? 

Essa grandiosidade empírica é bem representada nos modelos visuais disponíveis nesses 

programas. Um dos alunos que participou de uma aula com experimento virtual, no ano anterior 

a pesquisa, depois de fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), fez o seguinte 

comentário em sala de aula: “Graças à aula com o uso dos softwares eu consegui acertar a 

questão de circuitos elétricos”. 

 Salienta-se que o estudo não desconsiderou a revisão teórica aplicada no ambiente 

escolar, nem tampouco o papel fundamental do professor no processo de ensino-aprendizagem. 
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Entende-se que o uso dos softwares como ferramenta que complementam as aulas, que as 

deixam mais dinâmicas e atrativas. Também se observou-se que dentre os alunos do Ensino 

Médio que responderam ao questionário, 154 (87%) reconhecem que esse aplicativo permite 

aos alunos ir além do conteúdo ministrado de forma tradicional em sala de aula, e apenas 3% 

não entendem assim.   

 Fato é que, existe a dificuldade de se preparar aulas com o uso de softwares, por 

demandar tempo, horas de planejamento, recurso tecnológico, capacitações, etc. Porém, nota-

se que os alunos clamam por momentos de aprendizados mais interessantes. O quadro 6.2 

apresenta no último questionamento, em que 93% dos sujeitos afirmam que as aulas de física 

seriam mais interessantes com uso de experimentos virtuais. Por que não atender ao anseio dos 

alunos? Existem tantos debates a respeito de educação de qualidade em nosso país.  Por que 

não investir mais em capacitação de professores e no desenvolvimento de novos softwares para 

utilização em sala de aula? Visto que este recurso parece ser eficaz no que tange a uma 

aprendizagem significativa. 

 Foi verificado ainda se os alunos conseguiram atingir o objetivo principal do trabalho 

que era de fazer ligação entre os conteúdos abordados através dos experimentos virtuais e os 

fatos do seu cotidiano, como mostra o gráfico 6.4. 

 

Gráfico 6.4 - Você conseguiu fazer ligação entre o experimento virtual visto e fenômenos físicos  

do seu dia a dia?  

 

Fonte: Banco de dados do autor (2018). 

93%

6%
1%1%

SIM UM POUCO NÃO
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 Analisando o gráfico acima, observamos que a grande maioria dos alunos entrevistados 

conseguiram fazer ligação entre o experimento virtual e o seu cotidiano. Tal averiguação é uma 

evidência de que esses alunos absorveram o conteúdo de física trabalhado através do 

experimento virtual, e como conseguiram relacionar com o seu cotidiano no qual está inserido 

os seus conhecimentos prévios, tornando a aprendizagem significativa como era esperado. Isto 

mostra o quanto é valiosa essa prática para sala de aula. Ter apenas um aluno, de um lócus de 

178 alunos que participaram da pesquisa, que não conseguiu fazer ligação entre o experimento 

virtual e fenômenos físicos presente no seu dia a dia, é gratificante, para qualquer professor que 

esteja em sala de aula. A respeito disso uma aluna do 3° ano disse o seguinte: “Já tinha 

presenciado um curto circuito em casa, mas não sabia como acontecia, agora sei como isto 

ocorre” outro aluno, também do terceiro ano disse: “É muito legal saber porque as lâmpadas 

da minha casa são ligadas em paralelo, e o melhor é que agora sei instalar uma lâmpada 

corretamente”, outro do 1º ano disse: “É legal saber que mesmo que o atrito seja muitas vezes 

ruim, e ele que nos permite andar” um aluno do terceiro ano disse: “Achava que as lâmpadas 

em uma granja tinha apenas o objetivo de iluminar o ambiente para os frangos comerem, agora 

descobri que além disto, serve para manter a temperatura do local por irradiação”. Estas são 

apenas algumas de tantas ligações que os alunos conseguiram fazer durante o decorrer das aulas. 

 Assim, ficou claro que os alunos conseguiram fazer ligação entre o que foi aprendido 

em sala de aula e seus conhecimentos prévios. Eles estabeleceram uma ligação entre o novo 

conhecimento (conhecimento aprendido em sala de aula) com o anterior (conhecimento prévio), 

com isto, levando-os a fazer uma reorganização dos conceitos em sua mente, como era esperado 

e descrito por Ausubel (2000). 

 

 

6.1.1 – Experimentos Virtuais aplicados em Smartphones. 

 

 

 Neste trabalho os smartphones foram usados para verificar a aprendizagem dos alunos 

através de grupos de bate papo no WhatsApp, onde os alunos podiam colocar suas dúvidas, 

novos aprendizados e citar fatos do dia a dia deles que faziam ligação com os experimentos 

visto em sala de aula. 
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 Mas além destes grupos, escolhemos uma turma do 1º ano, onde tivemos a participação 

de 35 alunos, para aplicar o experimento virtual através dos smartphones. Foi feita a aplicação 

da mesma forma que ocorreu nos notebooks ou netbooks.  

 Os números expressos nos quadros 6.4 e 6.5, mostram que este tipo de abordagem é tão 

eficiente quanto a aplicada através dos notebooks ou netbooks. A ideia aqui, não é fazer uma 

análise completa destes dados, já que os números são bem parecidos com os que já foram 

analisados anteriormente. Segue então, apenas algumas considerações importantes a respeito 

do uso de smartphones em sala de aula e suas vantagens. 

 

Quadro 6.3 - Percepção dos alunos quanto ao uso de aplicativos em Smartphones 1 

Ord. QUESTIONAMENTOS Sim Não 

Q1 Você tem acesso a um Smartphone? 97% 3% 

Q2 Tem acesso à internet em casa? 91% 09% 

Q3 Tem facilidade de manusear tecnologias?  89% 11% 

Q4 Já tinha tido alguma aula com o uso experimento virtual 

em Smartphone? 

0% 100% 

Fonte: Banco de dados do autor (2018). 

 

 No quadro 6.3, verifica-se dois pontos a serem destacados na abordagem através de 

experimentos virtuais em smartphones, uma delas é a quantidade de alunos que possuem estes 

aparelhos, que é uma vantagem, já que a quantidade de alunos que possuem notebooks ou 

netbooks a disposição é menor. Outro ponto a ser considerado é o fato de nenhum dos 35 alunos 

que participaram da pesquisa haviam tido aula com experimentos virtuais em smartphones. 

Talvez se deva ao fato destes tipos de aplicativos serem ainda bem recentes. 
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Quadro 6.4 - Percepção dos alunos quanto ao uso de aplicativos em Smartphones 2 

Ord. QUESTIONAMENTOS Sim Um 

Pouco 

Não 

Q6 Gostou da aula com o uso de experimento virtual 

em Smartphone? 

89% 11% 0% 

Q7 O experimento virtual utilizado em seu 

smartphone é de fácil compreensão e uso? 

85% 15% 0% 

Q8 Em sua opinião o uso de experimento virtual 

permite uma melhor interação com o professor? 

86% 11% 3% 

Q9 O experimento virtual torna o aprendizado mais 

dinâmico e interessante? 

89% 8% 3% 

Q10 Você consegue aprender melhor o conteúdo de 

Física com o uso de um experimento virtual? 

80% 17% 3% 

Q11 Na sua opinião, o experimento virtual permite 

ampliação do conhecimento além do conteúdo 

ministrado em sala? 

87% 11% 3% 

Q12 Na sua opinião, as aulas de Física ficariam mais 

interessantes se os professores usassem os 

experimentos virtuais mais vezes? 

93% 7% 0% 

Q13 Você conseguiu fazer ligação entre o experimento 

virtual visto e fenômenos físicos do seu dia a dia? 

91% 8% 1 

Fonte: Banco de dados do autor (2018). 

 

 O uso destes computadores de mão, como são considerados os smartphones, é sem 

dúvida uma boa alternativa para ensinar os conteúdos de física, não somente através de 

experimentos virtuais, mas também através de outros tipos de aplicativos. A respeito disso, uma 

aluna do 3º ano, depois de descobrir a existência de aplicativos de experimentos virtuais, em 

nossas aulas, disse: “Professor, descobri um aplicativo de perguntas e respostas que são 

voltadas para o ENEM, está me ajudando muito a estudar os conteúdos de física e química”. 

 Como na aplicação dos experimentos virtuais em notebooks e netbooks, os alunos do 1º 

ano aprovaram este tipo de abordagem com uso de smartphones. Os números expressos no 
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quadro 6.5 confirmam o que de fato ocorreu durante a observação e intervenção usando os 

softwares interativos. Os dados do quadro acompanham os resultados relativos ao uso de 

aplicativos em notebooks, novamente mais de 80% dos alunos acham que o uso de 

experimentos virtuais como aplicativos em smartphones em aulas de física facilita a 

aprendizagem, tornando-a mais dinâmica e interessante, ampliando o conhecimento além do 

conteúdo ministrado em sala. Assim, comparando os resultados expressos nos quadros 6.1 a 6.4 

que confirmam que o uso de experimento virtuais, independente se com o uso de computadores 

de mesa, notebooks ou smartphones, é eficiente na hora de ensinar os conceitos físicos.  

 Avaliamos também que novamente os alunos conseguiram chegar ao objetivo principal 

deste trabalho que era associar o novo conceito aprendido através do experimento virtual com 

um conceito anterior. 

 O uso de smartphones como ferramenta em sala de aula é uma realidade que se precisa 

encarar urgentemente, os números do quadro 6.5 expressam isto. Os alunos vivenciam essa 

tecnologia o tempo todo, mas, na maioria das vezes, não utilizam os smartphones com fins 

pedagógicos. Faz-se necessário mostrar a eles que os smartphones são ferramentas tecnológicas 

que podem ajudar muito em seus estudos.  

 

 

6.2 – EXPERIMENTOS CONCRETOS 

 

 

 Nesta seção serão analisados os resultados advindos da aplicação na sala de aula de 

experimentos concretos no ensino de conceitos físicos. Participaram da aplicação dos 

experimentos concretos aproximadamente 235 alunos, sendo que 202 destes alunos 

responderam os questionários sobre estes experimentos. 

 As informações colhidas por meio da aplicação do questionário permitiram identificar 

características importantes a respeito do uso de experimentos concretos em sala de aula, além 

de identificar algumas peculiaridades dos sujeitos, que possibilitaram o desfecho do estudo. 

Com as informações em mão, pode-se verificar a importância do uso de experimentos concretos 

no processo de ensino aprendizagem dos alunos e sua aceitação por parte dos mesmos. 
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 A primeira questão, representada no gráfico 6.5, procurou identificar o percentual de 

alunos que já tinham tido aula com uso deste recurso.  

 

Gráfico 6.5 - Já tinha tido alguma aula com o uso experimentos concretos? 

 

Fonte: Banco de dados do autor (2018). 

 

 Notamos que o número de alunos que ainda não tiveram a experiência de ter tido aulas 

com o auxílio deste recurso é bem expressiva (37%). Mesmo não sendo tão grande quanto o 

número de alunos que não tiveram aulas com auxílio de experimentos virtuais, os dados 

demostrados pelo gráfico 6.5 é preocupante, pelo mesmo fator descrito anteriormente sobre os 

experimentos virtuais onde a maioria dos alunos pesquisados estão no final do ensino médio. 

Estes alunos não terão mais chance de aprender os conceitos físicos através de experimentos 

concretos, os quais facilitam a visualização dos fenômenos físicos. 

 A porcentagem relativamente alta de 37% de alunos que passaram todo o ensino 

fundamental e parte do ensino médio sem aulas com práticas experimentais é preocupante pois 

esta realidade vêm na contramão de uma educação de qualidade que abre possibilidades na 

formação do aluno, que desperte o lado científico, que o leve a possibilidade de escolha por 

uma carreira nesta área ou não permita que tais alunos possam relacionar o conteúdo estudado 

com a sua vivência, dificultando assim a aprendizagem significativa. 
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 No Gráfico 6.6 nota-se que mesmo os que responderam ter contato com os experimentos 

concretos, a maioria teve no máximo 3 aulas com o auxílio desta prática. 

 

Gráfico 6.6 - Se Sim! Quantas? 

 

Fonte: Banco de dados do autor (2018). 

 

 Sabe-se que existem hoje vários trabalhos que atestam a importância do uso da 

experimentação, os números provam que estamos longe de uma realidade satisfatória 

(HAYASHI et al, 2006). Um dos fatores que dificulta o uso desta prática por professores é o 

fato do tempo dispendido no planejamento deste tipo de aula. Para montar todo material que 

faz parte dos roteiros de aula, foram necessários aproximadamente 6 meses de trabalho. 

 

 Também, mediu-se o nível de satisfação dos alunos em relação a metodologia adotada 

que está exposto no Gráfico 6.7, e em relação aos experimentos concretos e sua complexidade, 

demostrado pelo Gráfico 6.8. 
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Gráfico 6.7 - Gostou da aula com o uso de experimento concreto? 

 

Fonte: Banco de dados do autor (2018). 

 

 Os números do gráfico 6.6, demonstram o que já era esperado, apenas 2% dos 202 

alunos pesquisados não gostaram da aula com uso de experimentos concretos, o restante 

demonstrou algum grau de empolgação com as aulas. O resultado mais expressivo é que 89% 

dos alunos gostaram da aula com o uso do experimento concreto. Uma aluna disse: “É muito 

bom ter aulas onde aprendemos interagindo com o experimento” outro aluno comentou: 

“Construir o experimento e ver a teoria nele é muito legal”. Durante todas as aulas de aplicação 

dos experimentos concretos, a participação dos alunos foi efetiva, mesmo quando o 

experimento falhava, os alunos não desistiam, insistindo até conseguir realizar o experimento. 

Outro aluno disse certo dia: “O legal no experimento concreto é que ele tem falhas, aprendemos 

com as falhas, e aprendemos mais quando repetimos a realização do experimento”. 

 Algumas vezes, quando o tempo de aula não era suficiente para terminar a atividade 

experimental, por ter falhado durante a aula, os alunos em casa finalizavam o trabalho, 

gravavam e traziam para mostrar ao professor que tinham conseguido realizar. O mais 

interessante é que os mesmos conseguiam explicar os conceitos físicos presente no 

experimento. 
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Gráfico 6.8 - O experimento concreto é de fácil compreensão e montagem? 

 

Fonte: Banco de dados do autor (2018). 

 

 Com relação a montagem dos experimentos, principalmente os do 3º ano, os alunos 

tiveram dificuldade na montagem em algumas partes dos mesmos, o que leva a entender os 

38% que disseram ter tido dificuldade em alguns experimentos. Todavia, 59% não tiveram 

dificuldades na montagem e compreensão dos experimentos concretos abordados no produto 

educacional. Falhas e dificuldades na montagem são completamente compreensivas quando se 

trata de experimentos concretos, pois o desconhecido sempre traz dificuldades. Porém, esta 

dificuldade despertou nos alunos um desejo maior de ver seu experimento funcionando, o que 

não acontece em uma aula tradicional, onde tudo que traz dificuldades geralmente 

desestimulam os alunos. 

 No universo escolar, a relação entre aluno e professor é tema de muitos debates, 

principalmente no que tange em uma interação no processo ensino aprendizagem, assim 

determinamos o nível de interação entre professores e alunos mediante a aplicação de um 

experimento concreto. 
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Gráfico 6.9 - Em sua opinião o uso de experimento concreto permite uma melhor interação com o professor? 

 

Fonte: Banco de dados do autor (2018). 

 

 O Gráfico 6.9 reflete, de forma surpreendente o que aconteceu em cada aula com uso 

do experimento concreto. Ou seja, nunca houve uma interação tão grande em uma aula, quanto 

ocorreu em todas aulas com aplicação dos experimentos concretos. Interações produtivas que 

reforçavam o conhecimento pré-existente do aluno, levando-o a estabelecer relação entre o 

novo conhecimento adquirido em sala de aula e o antigo conhecimento. Se houvesse a 

necessidade de escolher um fator mais importante da aplicação de aulas usando este recurso, 

este seria o principal, isto porque, os alunos que nunca interagiram com o professor durante 

quase todo primeiro semestre, finalmente interagiram, e alunos que preferiam matar aula, ou 

eram dor de cabeça para o professor em cada aula, encontraram neste tipo de abordagem um 

estímulo para estudar e participar da aula.  

 Certa aluna, que em pleno terceiro ano do ensino médio, ficava mais fora de sala, ou por 

matar aula ou por ser conduzida a orientação pelo professor, se empolgou tanto com as 

aplicações que o conhecimento adquirido a levou a obter uma das notas mais altas da turma. 

De fato, nota nem sempre reflete uma aprendizagem significativa, mas observar esta aluna hoje, 

em todas as aulas de física, e interagindo com o professor, que era um dos fatores que afastava 
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ela da sala de aula, mostra que o uso deste recurso é fundamental para aumentar a interação 

entre professor e aluno e quem sabe despertar o desejo do aluno em aprender os conceitos 

físicos. 

 

Quadro 6.5 - Percepção dos alunos quanto ao uso de Experimentos Concretos 

Ord

. 

QUESTIONAMENTOS Sim Um 

Pouco 

Não 

Q06 O experimento concreto torna o aprendizado do conteúdo 

de Física mais dinâmico e interessante? 

89% 10% 1% 

Q07 Você consegue aprender melhor com o uso de um 

experimento concreto? 

82% 16% 2% 

Q08 Na sua opinião, o experimento concreto permite 

ampliação do conhecimento além do conteúdo ministrado 

em sala?  

85% 14% 1% 

Q09 Na sua opinião, as aulas de Física ficariam mais 

interessantes se os professores usassem os experimentos 

concretos mais vezes? 

93% 6% 1% 

Fonte: Banco de dados do autor (2018). 

 

 É interessante como os experimentos concretos tem uma grande capacidade de estímulo 

no que concerne à aprendizagem dos alunos dos conceitos físicos. Os números expressos no 

quadro 6.6, confirmam as expectativas, onde 82% dos alunos acham que o uso de experimentos 

concretos em aulas de física facilita a aprendizagem de conceitos físicos, tornando a aula mais 

dinâmica e interessante, ampliando o conhecimento além do conteúdo ministrado em sala. 

Segundo os alunos o uso de experimentos concretos funciona como um complemento aos 

conceitos teóricos e para quase 100% deles, as aulas ficariam mais interessantes se esta 

abordagem fosse usada mais vezes em sala de aula. 

 Estes resultados expressam que essa aprendizagem ocorreu pelo fato de os experimentos 

concretos possibilitarem uma maior visualização dos fenômenos físicos, além de permitir uma 

maior interação entre aluno e o fenômeno físico estudado através do experimento.  
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 Mesmo que exista contratempos durante a aplicação das aulas com o uso de 

experimentos concretos, não se pode deixar de destacar sua grande eficiência no que concerne 

a uma aprendizagem significativa por parte dos alunos. Através destas aplicações nota-se que 

os alunos anseiam por mais momentos assim. Ao entrar em sala de aula, nas aulas posteriores 

as aplicações, os alunos logo questionam: “Professor, quando teremos mais aulas com 

experimentos?”. Isto ocorre aula após aula, turma após turma. A verdade é que os números 

expressam apenas o que cada professor já sabe! Então surge sempre a pergunta: “Por que o 

professor não usufrui mais vezes deste recurso em sala de aula? Talvez seja porque muitos 

precisam ter mais de um emprego para se manter financeiramente, ou talvez seja pelas trinta e 

duas ou mais aulas semanais aos quais eles são submetidos, sobrando assim pouco tempo para 

planejamento, o que impossibilitaria o professor usar deste recurso mais vezes, O preparo de 

uma aula com uso de experimentos concretos leva tempo, pois não basta somente usar um 

experimento em sala de aula, é necessário traçar metas a ser alcançada, fazer relação entre o 

experimento e os conteúdos de física e principalmente fazer ligação entre o conteúdo e os fatos 

vivenciados pelos alunos em seu dia a dia.  

 Nota-se ainda que os alunos conseguiram atingir o objetivo principal das aplicações, 

que era de fazer ligação entre os conteúdos abordados através dos experimentos concretos e os 

fatos do seu dia a dia, isto ficou claro nas respostas dos alunos nos questionários dos roteiros, 

no bate papo no grupo nas redes sociais e nas respostas dos alunos no questionário que mede a 

eficiência da metodologia, como mostra o Gráfico 6.10. 

 

      Gráfico 6.10 - Você conseguiu fazer ligação entre o experimento virtual  

      visto e fenômenos físicos do seu dia a dia? 

 

Fonte: Banco de dados do autor (2018). 
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 Alguns alunos não conseguiram fazer uma ligação tão perfeita entre os experimentos 

concretos e o que ele já traz em si de aprendizado, porém percebe-se que a maioria conseguiu 

fazer a ligação dos seus conhecimentos prévios com o conteúdo que foi ministrado em sala de 

aula, e isto ocorreu devido este novo conhecimento ser confrontado com um conhecimento 

anterior que o aluno já possuía. Faz-se necessário conhecer sempre o que os alunos trazem de 

conhecimento em sua bagagem e esses dados são fundamentais ao professor, pois entender 

quais são os conhecimentos prévios dos alunos e saber em que conhecimentos atracarem às 

novas informações, é vital, só assim é possível determinar relações com esses conhecimentos 

prévios já existentes nas estruturas cognitivas dos alunos, de modo a fazer sentido e não ser 

uma apenas uma informação aleatória (AUSUBEL, 2003). 

 Desta forma, reunindo os resultados da aplicação do experimento virtual e real que, 

segundo os alunos, tais recursos tornam a aula de Física mais interessante e dinâmica facilitando 

a aprendizagem dos conceitos físicos. Nestas abordagens a Física é exibida de maneira 

contextualizada, o aluno consegue ter uma visão clara do que está aprendendo, a aprendizagem 

faz sentido, pois ele nota que tal aprendizado pode ser utilizado em acontecimentos concretos 

para solucionar os problemas que possam surgir. Dessa maneira, os estudantes conseguiram 

associar novas informações e conceitos físicos com suas estruturas mentais já existentes 

(AUSUBEL, 2003). 

 

 

6.3 – EXPERIMENTO CONCRETO VERSUS VIRTUAL 

 

 É possível afirmar que o uso de softwares (experimentos virtuais) surge como uma 

ferramenta de grande importância para a maioria das escolas brasileiras que não possuem um 

laboratório de física em suas dependências. E mesmo aquelas que não possuem laboratório de 

informática, também já podem usufruir do benefício do uso dos experimentos virtuais, isto 

porque, a maioria dos alunos do ensino médio hoje, possuem smartphones, e a cada ano surgem 

mais aplicativos voltados para educação. Um exemplo disto é o aplicativo Chemistry Physics 

Simulations, do mesmo grupo PhET Colorado (PHET), que foi utilizado para aplicação de parte 

deste trabalho, ou então o próprio PhET Simulations, versão adquirida no play store por R$ 
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3,29 (três concretos e vinte e nove centavos), cujo endereço eletrônico encontra-se disponível 

nas referências. 

 Outra grande vantagem do uso de experimentos virtuais é o fato de que os experimentos 

concretos são muitas vezes de montagem complexa ou demorada. Além disto, os experimentos 

concretos podem ter custo elevado, como, por exemplo, alguns dos experimentos concretos de 

indução eletromagnética e de óptica, que muitas das vezes exigem aparelhos refinados e por 

conseguinte caros, diferente de muitos dos experimentos virtuais, cujos os aplicativos são 

muitas vezes gratuitos e de fácil manuseio.  

 Ao mensurar a aceitabilidade, facilidade e dificuldade dos dois recursos, Virtual versus 

Real, notamos que o virtual leva uma pequena vantagem, e à medida que formos acompanhando 

os gráficos de 6.11 a 6.16, veremos claramente as diferenças. 

 

Gráfico 6.11 - Qual tipo de Recurso didático você mais gostou, o experimento concreto ou o virtual? 

 

Fonte: Banco de dados do autor (2018). 

 

 Na disputa inicial entre os experimentos concretos versus virtuais, os concretos levaram 

uma pequena vantagem em relação aos virtuais (ver Gráfico 6.11), porém havia uma 

expectativa por parte do professor, que esta vantagem fosse um pouco maior, isto porque as 

aulas com os experimentos concretos eram mais dinâmicas, os alunos participavam mais e havia 

uma interação maior entre professor e aluno. Como foi dito anteriormente, as falhas nos 

experimentos de alguns alunos podem ter sido a causa desta vantagem ter sido tão pequena.  
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 Porém essa pequena vantagem se dissipa quando se fala do recurso em que os alunos 

tiveram mais facilidade de manusear, como mostra o gráfico 6.12. 

 

Gráfico 6.12 - Em qual dos dois recursos didáticos, você teve mais facilidade de manuseio? 

 

Fonte: Banco de dados do autor (2018). 

 

 Como está expresso no Gráfico 6.12, quase 70% dos alunos informaram que tiveram 

mais facilidade com os experimentos virtuais, fácil de entender, em se tratando de uma geração 

apaixonada por tecnologias.  

 Uma aluna do 2º ano do Ensino Médio disse que: “O experimento virtual é mais prático, 

mais fácil de manusear e de entender” e outra do 1º ano disse: “O virtual é mais fácil de 

manusear e hoje em dia todo mundo tem internet, smartphones ou computador”. 

 

Gráfico 6.13 - Em qual dos recursos didáticos você conseguiu aprender melhor o conteúdo de Física? 

  

Fonte: Banco de dados do autor (2018). 
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 Com praticamente um empate técnico, com leve vantagem para os experimentos 

virtuais, os alunos se dividiram na hora de escolher o recurso que facilita sua aprendizagem, 

conforme está expresso no Gráfico 6.13. Sabe-se que cada tipo de abordagem tem suas 

vantagens, talvez esta seja a explicação para números tão próximos. Existem alunos que ao 

visualizar e tocar o experimento aprende mais fácil, o que aconteceu com os experimentos 

concretos, porém tiveram aqueles que amaram ver além do que é visual, o que só aconteceu no 

experimento virtual. Um exemplo claro é o movimento dos elétrons, a divisão da corrente 

elétrica numa associação de resistores em paralelo, o que só foi possível visualizar no 

experimento virtual. 

 Em relação as dificuldades que os alunos tiveram durante a aplicação das aulas nota-se 

que a maioria dos alunos tiveram mais dificuldades no preparo dos experimentos concretos do 

que no uso dos aplicativos que implementam os experimentos virtuais.  

 

Gráfico 6.14 - Qual a maior dificuldade que você encontrou na aplicação do experimento virtual? 

 

Fonte: Banco de dados do autor (2018). 
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 Vê-se no Gráfico 6.14 que as maiores dificuldade que os alunos encontraram foram a 

de fazer ligação entre o experimento virtual e os conteúdos de física, lembrando aqui, que ao 

ter dificuldade, não significa que os alunos não fizeram a ligação entre experimento e conteúdo. 

A respeito disso uma aluna escreveu: “No começo tive dificuldade em relacionar o conteúdo 

com o experimento, mas à medida que a aula era desenvolvida, consegui fazer a relação”.  Dos 

200 alunos, apenas 18 (9% do total) disseram que tiveram alguma dificuldade em manusear o 

aplicativo, e outros 11 (6% do total) disseram não dominar muito bem tecnologia e por isso 

tiveram um pouco de dificuldade. Sete alunos responderam “outros”, porém não especificaram 

o que seriam estes outros. 

 

Gráfico 6.15 - Qual a maior dificuldade que você encontrou na aplicação do experimento concreto? 

 

Fonte: Banco de dados do autor (2018). 

 

 Com relação aos experimentos concretos, observa-se, através do Gráfico 6.15, que a 

maior dificuldade indicada pelos alunos, foi na montagem e/ou nas falhas na montagem do 

experimento, onde mais da metade dos alunos tiveram dificuldade. Relacionar conteúdo e 

experimento é algo que sempre preocupa os professores na hora de usar esta abordagem, e 

repara-se através dos números expressos no Gráfico 15 que uma quantidade muito pequena de 

alunos teve essa dificuldade, lembrando novamente que ter dificuldade não significa não ter 

conseguido. 
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 Ao serem questionados sobre qual tipo de aulas eles desejariam ter novamente os alunos 

em pequena maioria disseram que prefeririam ter aulas com uso de experimento virtual 

conforme se observa nos resultados do Gráfico 6.16. 

 

Gráfico 6.16 - Em sua opinião qual dos dois recursos didáticos poderia ser mais utilizado e explique por quê? 

 

Fonte: Banco de dados do autor (2018). 

 

 Depois de responder qual abordagem eles preferiam ter novamente, eles foram levados, 

através dos questionários, a explicar o motivo de sua escolha. E para entender melhor a escolha 

deles, segue abaixo algumas explicações: 

 As razões que justificam a escolha pelo uso do experimento virtual estão expressas nas 

seguintes falas dos alunos: 

  

● “O virtual, pois tem mais facilidade de manusear e se aprende mais fácil” 

● “O virtual, porque já vem montado, só precisamos executar” 

● “O virtual, pois temos mais facilidade de aprender e conseguimos ver o que não dava 

para ver no experimento concreto, tipo, os átomos e as partículas” 

● “O virtual é fácil de aprender e não precisa comprar nada” 

● “Porque não é complicado, todos possuem netbook, é mais amplo em questão de 

entendimento e compreensão e não gastamos nada” 
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● “O virtual, pois traz mais informações, é fácil de usar e não apresenta perigo para os 

alunos”. 

● “O virtual, pois é mais prático de se explicar e entender” 

● “O virtual, pois se aproveita mais tempo da aula” 

● “O virtual, pois, podemos ver o que não conseguimos ver no real” 

● “O virtual é melhor pois conseguimos ver coisas que no real não conseguimos”. 

● “O virtual, porque é mais prático, mais fácil de manusear e de entender” 

● “O virtual, pois hoje em dia todo mundo tem internet, smartphones ou computador”. 

 

 Nesta abordagem destaca-se a fala de uma aluna do 2º ano, que resume o anseio de 

muito dos alunos que ficaram em dúvida sobre qual tipo de recurso didático escolher para ter 

novamente em uma aula, ela escreveu o seguinte: “O virtual, pois se utiliza menos recursos, é 

rápido, é viável. Apesar de preferir o experimento concreto, acredito ser mais vantajoso o 

virtual”. 

 As razões que justificam a escolha pelo uso do experimento concreto estão expressas 

nas seguintes falas dos alunos: 

 

● “O virtual, é mais fácil, não tem muito esforço, porém o real é mais dinâmico e 

aprendemos melhor” 

● “O real, pois é divertido, é interativo e fácil de aprender”. 

● “O real, pois pude perguntar mais, e consegui fazer ligação com as coisas da vida real” 

● “O real, porque os alunos têm maior contato com o professor”. 

● “O real, pois quando você prática tema mais probabilidade de aprender”. 

● “O real, pois ensina mais e é mais gostoso” 

● “O real, porque se interage mais com o grupo e com o professor” 

● “O real, pois ficamos mais envolvidos” 

● “O real, pois é na prática que se aprende”. 

● “O real, porque entendemos melhor o conteúdo e conseguimos fazer a ligação com 

nosso dia a dia mais facilmente”. 

● “O real, pois se aparenta mais com nosso dia a dia”. 
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● “O real, porque no experimento concreto tem falhas e aprendemos mais tentando fazer 

várias vezes” 

● “O real, pois podemos visualizar a teoria na prática” 

● “O real, pois aprendo mais fácil com eles” 

● “O real, pois podemos manusear, com isso as aulas se tornam mais dinâmicas e 

interessantes” 

 Atenta-se através das falas dos alunos que os experimentos concretos proporcionaram 

uma melhor interação entre professor e aluno, estes, do ponto de vista do professor tornou a 

aula mais prazerosa tanto para alunos como para o próprio professor.  

 Em relação ao aprendizado verifica-se que as duas abordagens foram muito eficientes, 

cada uma com suas peculiaridades. Assim a pequena vantagem dos experimentos virtuais em 

relação aos experimentos concretos se deu pelo fator custo versus benefício, pela facilidade de 

manuseio e por causa da visualização em algumas partes ser melhor na abordagem do 

experimento virtual. 

 

 

6.4 – RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO DE AULA – SUPERVISÃO ESCOLAR 

 

 

 A medida que as aulas eram desenvolvidas pelo professor, foi feito o acompanhamento 

pedagógico pela supervisora da escola na qual os roteiros de aulas foram aplicados. Abaixo 

segue um relato feito pela supervisora no final das aplicações. 

 “O uso das tecnologias em sala de aula tornou-se inadiável, tendo em vista que nossos 

alunos as dominam e demonstram grande interesse. Buscar estratégias de ensino que as 

utilizem tem sido um grande desafio para muitos educadores, pois o processo de ensino 

aprendizagem é um campo repleto de necessidades que cabem a nós como educadores supri-

las. 

 O que vai tornar a prática de um professor eficiente é a percepção que ele tem sobre 

seus alunos. Essa percepção e sensibilidade para entender o que eles precisam é o que vai 

impulsionar a busca por novos recursos pedagógicos para ensinar. 
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 É sabido que algumas disciplinas são consideradas pelos alunos um bicho de sete 

cabeças, um exemplo claro é a  de física , que com suas fórmulas, cálculos e fenômenos fazem 

muitos tremerem na base e criarem para si mesmos um bloqueio na hora de aprender por não 

entenderem a necessidade de aprender determinados conteúdos e muito menos a aplicabilidade 

dos mesmos em seu dia a dia. 

 É entendido que mesmo dominando bem as tecnologias percebemos que muitas das 

vezes nossos alunos não sabem como utilizá-las para os auxiliarem na hora de estudar. E é 

essa percepção que acredito ter sido um dos motivos pelos quais nosso professor de física do 

ensino médio, apropriou-se para desenvolver um trabalho excelente com as turmas que 

leciona. Essas turmas tiveram a oportunidade de desvendarem a física através de experimentos 

com materiais de baixo custo e uso de apps e programas instalados pelo professor ou alunos 

em seus netbooks. Conteúdos como força de atrito, calor, circuitos elétricos, temperatura e 

associação de resistores foram estudados de maneira prática o que propiciou aos alunos 

entenderem sua aplicabilidade, o que tornou o processo de ensino aprendizagem mais 

significativo para todos. 

 No geral notamos que as turmas envolvidas estavam comprometidas e entusiasmadas 

com a metodologia utilizada nas aulas, o que ficou constatado através dos bons resultados 

alcançados nas atividades escolares relativas a disciplina em questão.” 

 Nota-se no relatório da supervisora da escola o sucesso que a aulas com uso de 

experimentos concretos e virtuais obtiveram entre os alunos. Através do acompanhamento da 

mesma, através de várias das aulas, pode-se observar o relato de um profissional da educação 

que talvez não domine os conceitos de Física, mas tem uma visão pedagógica de como uma 

aula deve ser desenvolvida. 

 

 

6.5 – RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO DE AULA – PROFESSOR 

 

 Trabalhar no ensino de Física não é uma tarefa muito fácil, pois geralmente os alunos 

que chegam ao Ensino Médio têm um certo receio com relação a Física. Conquistar esses alunos 

é uma missão difícil, porém não impossível.  
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 Os meses onde foi trabalhado em sala de aula, tanto os experimentos concretos quanto 

os virtuais, foram sem dúvida tudo aquilo que um professor deseja para suas aulas. Aulas 

dinâmicas e com uma participação muito grande por parte dos alunos, aulas com alunos 

motivados, aulas onde o tempo passava sem ser notado. São aulas onde os alunos desejam estar 

e muitas vezes precisam ser encaminhados ao próximo professor devido a vontade dos mesmos 

de ficar, aulas onde os alunos vão para casa e continuam a ser envolver com ela, aulas onde 

direção, supervisão e outros professores ficam encantados com a motivação dos alunos em 

participar. 

 Não são assim as aulas tradicionais, onde alunos não veem a hora da aula terminar, não 

aguentam tantas fórmulas e tanta teoria sem conexão com seu dia a dia.  

 A física passou a ter mais sentido para os alunos do ensino médio da E.E.E.F.M MBS, 

os números refletem exatamente o que aconteceu em sala de aula.  

 Creio que o sonho de cada professor e ver os alunos interagindo, algo que os 

experimentos concretos e virtuais proporcionaram em cada aula. A interação professor e aluno 

se tornou um fator surpreendente desta pesquisa, como vimos em relatos anteriores.  

 Assim fica claro que os experimentos concretos e os virtuais são uma grande ferramenta 

no auxílio ao processo de ensino aprendizagem os alunos, além de favorecer a ligação entre os 

conceitos de Física e o cotidiano dos alunos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Esta pesquisa analisou a eficiência do uso de experimentos concretos e virtuais, através 

de roteiros de aulas exibidos nos apêndices E a P desta dissertação, em oito turmas do ensino 

médio da EEEFM MBS. 

 Tendo como base as informações e os dados colhidos, percebe-se que o uso de 

aplicativos como os experimentos virtuais e os experimentos concretos ou concretos ainda não 

amplamente presentes nas escolas, se mostraram eficientes e interessantes como recurso 

pedagógico no processo de ensino-aprendizagem de conceitos físicos. Assim, pelos dados 

coletados, vemos que os alunos buscam por metodologias diferentes, como os recursos 

tecnológicos ou como os experimentos virtuais ou concretos, que permitam a facilitação do 

ensino aprendizagem, principalmente no que tange ao recurso visual.  

 Diante disso, entende-se que é necessária a criação e ampliação de políticas públicas 

voltadas para a capacitação dos professores, além de investimentos no desenvolvimento de 

novos aplicativos, e de experimentos didáticos em laboratório de ciências, para que nossos 

alunos tenham maiores condições de explorar e, consequentemente, visualizar todos os 

fenômenos físicos, principalmente aqueles impossíveis de ver apenas através de um quadro e 

pincel. Acontecendo isto, serão aumentadas as possibilidades de se alcançar êxito nos processos 

que envolvam o ensino, levando os alunos a uma aprendizagem que tenha um significado. Os 

alunos conseguirão relacionar melhor o seu conhecimento prévio com os conceitos físicos 

abordados nas aulas através dos experimentos concretos e virtuais. 

 A dificuldade em manter laboratórios de física, em especial, nas escolas públicas, pelos 

custos de instalação, manutenção e operação, pode ser um fator que inviabilize neste momento 

a implantação dos laboratório de ciências, porém  outras medidas podem ser utilizadas para que 

estes problemas sejam resolvidos, como o uso de laboratórios virtuais que são fáceis de serem 

instalados e mantidos e podem ser incorporados a todas as disciplinas.  

 Faz-se indispensável também que o professor possua a consciência de toda a vantagem 

envolvida numa aprendizagem significativa por meio do uso desses recursos. Vale também 

ressaltar que devido ao uso de experimentos concretos e virtuais a interação entre professor e 

alunos foi bem maior do que seria numa aula tradicional, que têm sua importância no processo 
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de ensino aprendizagem, deve-se ao fato da motivação dos alunos e a liberdade que estes 

recursos proporcionaram aos alunos no ambiente de sala de aula. 

 Sendo assim, espera-se que o uso dos experimentos virtuais e concretos como recurso 

pedagógico estejam ao alcance de professores, que possam ser empregados para contribuir com 

o êxito das atividades escolares, assim como para melhorar aspectos relacionados à construção 

do conhecimento na sala de aula dos conceitos físicos. Entretanto, mesmo diante de todas as 

dificuldades impostas pelo sistema, é necessário que os professores considerem essas novas 

abordagens dentro de um ponto de vista mais otimista, pois este trabalho mostra que tais 

instrumentos pedagógicos podem promover aulas mais dinâmicas, motivadoras, atrativas e 

eficientes, levando o ensino de física a ser ao mesmo tempo científico e tecnológico.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO EXPERIMENTO CONCRETO 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÕES NORTEADORAS A SEREM USADAS NOS QUESTIONÁRIOS COM OS 

ALUNOS DAS TURMAS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO MARCOS BISPO DA SILVA 

Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino   Idade:  

 

1) Já tinha tido alguma aula com o uso experimentos concretos? (Um experimento concreto ou 

Concreto é aquele que se pode manusear, tocar de forma física).  

(    ) Sim  (    ) Não 

2) Se Sim! Quantas?____________ 

3) Gostou da aula com o uso de experimento concreto? 

(    ) Sim (    ) Um Pouco  (    ) Não 

4)  O experimento concreto é de fácil compreensão e montagem?  

(    ) Sim (    ) Alguns   (    ) Não 

5)  Em sua opinião o uso de experimento concreto permite uma melhor interação com o 

professor? 

(    ) Sim (    ) Um Pouco  (    ) Não 

6) O experimento concreto torna o aprendizado do conteúdo de Física mais dinâmico e 

interessante? 

(    ) Sim (    ) Um Pouco  (    ) Não 

7) Você consegue aprender melhor com o uso de um experimento concreto?  

(    ) Sim (    ) Um Pouco  (    ) Não 

8) Na sua opinião, o experimento concreto permite ampliação do conhecimento além do 

conteúdo ministrado em sala?  

(    ) Sim (    ) Um Pouco  (    ) Não 
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9) Na sua opinião, as aulas de física ficariam mais interessantes se os professores usassem os 

experimentos concretos mais vezes? 

(    ) Sim (    ) Um Pouco  (    ) Não 

10) Você conseguiu fazer ligação entre o experimento virtual visto e fenômenos físicos do seu 

dia a dia? 

(    ) Sim (    ) Um Pouco  (    ) Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela Participação! 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO EXPERIMENTO VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

QUESTÕES NORTEADORAS A SEREM USADAS NOS QUESTIONÁRIOS COM OS 

ALUNOS DAS TURMAS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO MARCOS BISPO DA SILVA 

Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino   Idade:  

 

1) Você tem computador em casa?   2) Tem acesso a internet em casa? 

(  ) Sim         (   ) Sim 

(  ) Não     (   ) Não 

  

3) Tem facilidade de manusear tecnologias?  

(  ) Sim        (  ) Não    

 

4) Já tinha tido alguma aula com o uso de experimento virtual? (Um experimento virtual é 

aquele que exige o uso de um ambiente virtual para ser realizado, um computador, celular, tablet 

e etc). 

(    ) Sim  (    ) Não 

5) Se Sim! Quantas? ____________ 

6) Gostou da aula com o uso de experimento virtual?  

(    ) Sim (    ) Um Pouco  (    ) Não 

7)  O experimento virtual utilizado é de fácil compreensão e uso?  

(    ) Sim (    ) Alguns   (    ) Não 

8)  Em sua opinião o uso de experimento virtual permite uma melhor interação com o professor? 

(    ) Sim (    ) Um Pouco  (    ) Não 

9) O experimento virtual torna o aprendizado mais dinâmico e interessante? 

(    ) Sim (    ) Um Pouco  (    ) Não 
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10) Você consegue aprender melhor o conteúdo de Física com o uso de um experimento virtual?  

(    ) Sim (    ) Um Pouco  (    ) Não 

11) Na sua opinião, o experimento virtual permite ampliação do conhecimento além do 

conteúdo ministrado em sala?  

(    ) Sim (    ) Um Pouco  (    ) Não 

12) Na sua opinião, as aulas de Física ficariam mais interessantes se os professores usassem os 

experimentos virtuais mais vezes? 

(    ) Sim (    ) Um Pouco  (    ) Não 

13) Você conseguiu fazer ligação entre o experimento virtual visto e fenômenos físicos do seu 

dia a dia? 

(    ) Sim (    ) Um Pouco  (    ) Não 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO EXPERIMENTO VIRTUAL - SMARTPHONES 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÕES NORTEADORAS A SEREM USADAS NOS QUESTIONÁRIOS COM OS 

ALUNOS DAS TURMAS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO MARCOS BISPO DA SILVA 

Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino   Idade:  

 

1) Você tem acesso a um Smartphone?  2) Tem acesso a internet em casa? 

(  ) Sim         (   ) Sim 

(  ) Não     (   ) Não 

  

3) Tem facilidade de manusear tecnologias?  

(  ) Sim         

(  ) Não    

 

4) Já tinha tido alguma aula com o uso experimento virtual em Smartphone? (Um experimento 

virtual é aquele que exige o uso de um ambiente virtual para ser realizado, um computador, 

celular, tablet e etc). 

(    ) Sim  (    ) Não 

5) Se Sim! Quantas?____________ 

6) Gostou da aula com o uso de experimento virtual em Smartphone?  

(    ) Sim (    ) Um Pouco  (    ) Não 

7)  O experimento virtual utilizado em seu smartphone é de fácil compreensão e uso?  

(    ) Sim (    ) Alguns   (    ) Não 

8)  Em sua opinião o uso de experimento virtual  permite uma melhor  interação com o 

professor? 
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(    ) Sim (    ) Um Pouco  (    ) Não 

9) O experimento virtual torna o aprendizado mais dinâmico e interessante? 

(    ) Sim (    ) Um Pouco  (    ) Não 

10) Você consegue aprender melhor o conteúdo de Física com o uso de um experimento virtual?  

(    ) Sim (    ) Um Pouco  (    ) Não 

11) Na sua opinião, o experimento virtual permite ampliação do conhecimento além do 

conteúdo ministrado em sala?  

(    ) Sim (    ) Um Pouco  (    ) Não 

12) Na sua opinião, as aulas de física ficariam mais interessantes se os professores usassem os 

experimentos virtuais mais vezes? 

(    ) Sim (    ) Um Pouco  (    ) Não 

13) Você conseguiu fazer ligação entre o experimento virtual visto e fenômenos físicos do seu 

dia a dia? 

(    ) Sim (    ) Um Pouco  (    ) Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela Participação! 



117 

 

 

 

 

APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO EXPERIMENTO CONCRETO X VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÕES NORTEADORAS A SEREM USADAS NOS QUESTIONÁRIOS COM OS 

ALUNOS DAS TURMAS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO MARCOS BISPO DA SILVA 

Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino   Idade:  

 

1) Qual tipo de Recurso didático você mais gostou, o experimento concreto ou o virtual 

(  ) Virtual        (  ) Real    

 

2) Em qual dos dois recursos didáticos, você teve mais facilidade de manuseio? 

(    ) Experimento concreto  (    ) Experimento Virtual 

 

3) Em qual dos recursos didáticos você conseguiu aprender melhor o conteúdo de Física?  

(    ) Experimento concreto  (    ) Experimento Virtual 

 

4) Qual a maior dificuldade que você encontrou na aplicação do experimento virtual? 

(    ) Dificuldade em manusear o aplicativo  

(    ) Não domínio de tecnologia  

(    ) Fazer relação entre o experimento virtual e o conteúdo de Física 

(    ) Não Tive Dificuldades 

(    ) Outros. _________________________________________________________________. 

 

5) Qual a maior dificuldade que você encontrou na aplicação do experimento concreto? 

(    ) Montagem do Experimento  

(    ) Falhas no experimento durante a montagem ou execução 

                                                                                                               

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - CAMPUS JI-PARANÁ 

Rua Rio Amazonas, 351, Bairro Jardim dos Migrantes, Ji-Paraná-RO — 76.900-726 
Fone: (69) 3416 7900 — www.unir.br 
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(    ) Fazer relação entre o experimento concreto e o conteúdo de Física 

(    ) Não Tive Dificuldades 

(    ) Outros. _________________________________________________________________. 

 

6) Em sua opinião qual dos dois recursos didáticos poderia ser mais utilizado e explique por 

quê? 

(    ) Experimento concreto  (    ) Experimento Virtual 

Explicação:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela Participação! 
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APÊNDICE E – ROTEIROS DE AULA 
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APÊNDICE F – Roteiro de Aula - Experimento Virtual I – ATRITO NA PISTA DE SKATE 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE AULA 

 

 

 

 

 

TURMA DE APLICAÇÃO: 1º ANO 

Tempo Previsto: 02 aulas 

 

 

Obs.: Para instalar o simulador abaixo basta entrar na página abaixo e depois clicar em cima de 

copiar, como demostrado na figura 1 

 

Experimento Virtual I – ATRITO NA PISTA DE SKATE 

 

Objetivo 

Auxiliar os alunos a compreender, 

através de um experimento virtual, o que 

é atrito e força de atrito, além de 

verificar suas implicações práticas em 

nosso dia a dia. 

 

Metodologia 

Atividade Experimental, no Laboratório 

de Informática, com o uso de um 

simulador. 

 

Materiais 

Caneta, borracha, lápis, papel para anotações e o simulador do PhET Energia na Pista de 

Skate (Figura 2), já instalado nos computadores do laboratório de Informática. 

                                                                                                            

MESTRADO NACIONAL PROFICIONAL EM ENSINO DE FÍSICA – POLO DE 

JI-PARANÁ - UNIR 
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https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics 

 

Figura 1 – Instalação do Aplicativo Energia Pista de Skate 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

Figura 2 – Página Inicial do Aplicativo Energia Pista de Skate 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

✓ Em nossa primeira parte do experimento virtual, iremos abrir a parte Intro do aplicativo, 

como indicado na figura acima. 

I. Depois de aberto a página, com o botão esquerdo do mouse clique sobre o skatista e 

arraste até a parte superior da pista e solte-o, como mostra a figura a seguir. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics
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Figura 3 – Página Intro do Aplicativo Energia Pista de Skate 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

II. Observe o movimento do skatista, em uma pista sem atuação da força atrito, e responda 

as perguntas abaixo. 

1 – Depois que alguns minutos você notou alguma diferença no movimento do skatista? 

R._________________________________________________________________________. 

2 – Analisando o movimento real do skatista, podemos dizer que isto aconteceria com um 

skatista real em uma pista semelhante? Explique. 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

✓ Agora iremos trabalhar situações parecidas com a anterior, porém na segunda parte do 

aplicativo que a de “Atrito”. Notaremos, nesta parte do experimento, com a existência 

do atrito entre as superfícies dos em contato dos dois corpos surgem dados novos 

importantes que devemos analisar minuciosamente. 

 

I. Selecione a opção atrito como mostra a figura a seguir. 
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Figura 4 – Pagina Atrito do Aplicativo Energia Pista de Skate 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

II. Deixe a opção atrito em cerca de 25% do seu valor máximo. 

III. Arraste o skatista até a posição mais alta da pista e solte-o. 

IV. Analise o movimento do skatista e responda. 

3 – Na situação anterior o skatista não tinha sua velocidade diminuída mesmo depois de muito 

tempo. O que fez a velocidade do skatista diminuir até parar, neste novo experimento? 

R._________________________________________________________________________. 
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• Dica: Professor aproveite o momento para debater com os alunos sobre os conceitos 

inicias de atrito, além de deixar claro para ele que atrito é uma FORÇA. Explique sobre 

como a força de atrito pode ser de suma importância para humanidade e de como às 

vezes ela também pode trazer prejuízos. 

 

ATRITO 

 

A Força de Atrito é uma força de suma importância, pois é através dela que podemos 

andar, correr, sentar em lugares inclinados, saltar, escalar entre muitas outras coisas. Assim ela 

está presente em todos os momentos do nosso dia-a-dia. Sem ela, uma simples caminhada seria 

impossível, pois sem o atrito não haveria a possibilidade de ficarmos em pé. Seria como uma 

pessoa que tentasse andar sobre uma pista de gelo totalmente lisa, suscetível a vários tombos. 

 

Figura 5 – Atrito no Gelo 

 

Fonte: Bol Fotos 

 

FORÇA ATRITO 

• É uma força de contato, sempre contrária ao movimento., que atua entre as duas superfícies 

em contato. É contrário ao movimento do corpo. 
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Figura 6 – Atrito no Andar 

 

Fonte: Somos Físicos (2014) 

 

✓   De que depende à força de atrito? 

 

• - Depende das superfícies de contato; 

 

 

Figura 7 – Atrito – Superfícies de Contato 

 

Fonte: Projecto Olhares curiosos (2010) 

 

 Quanto maior rugosidade das superfícies, maior será a força de atrito atuando entre as 

duas superfícies de contato. 

 

• - Depende da massa dos corpos 
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Figura 8 – Atrito e a Massa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aulas de Física e Química 

 

✓ Como surgi a força Atrito? 

 

O atrito deve-se a rugosidade das superfícies dos corpos, ou seja, pela sua aspereza 

presente nas superfícies em contato. Assim, quando as superfícies entram em contato uma com 

a outra tendem a se encaixarem em suas irregularidades, oferecendo resistência ao movimento. 

É como as superfícies se “colassem” entre si por meio de forças elétricas. 

 

Figura 9 – Força Atrito - Rugosidade 

 

Fonte: Física e Vestibular 

 

✓ Atrito prejudicial ou Util.  

 

O atrito se torna prejudicial a partir do momento em que consome as superfícies que entram 

em contato, aumenta a produção de calor. Para evitar estes prejuízos são necessárias superfícies 

                                                                                    
 

Quanto maior for a massa 

de um corpo, maior a força de 

atrito entre as superfícies, 

dificultando o movimento do 

mesmo 
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planas e lisas, o uso de lubrificantes também é recomendado entre as superfícies para que o 

atrito seja diminuído.  

 

Figura 10 – Atrito Útil e Prejudicial 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aulas de Física e Química 

 

Figura 11 – Atrito Útil e Prejudicial 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aulas de Física e Química 

 

 Mesmo tendo sua parte negativa, o atrito é de suam importância como vimos 

anteriormente, sem ele seria impossível o homem ter descoberto o fogo, ou acendermos um 

fósforo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Atrito entre Pedras 

 

Fonte: Veiga (2012) 

 

 

Figura 13 – Atrito – Acender Fósforo 

 

Fonte: Aulas de Física e Química 

 

 

O atrito entre os pneus e a estrada é útil, pois é o 

que permite o movimento do mesmo. A força de 

atrito que acontece entre um veículo e o ar, é 

prejudicial, pois dificulta o movimento do 

mesmo, tentando diminuir sua velocidade. 

 

 

Nos motores, o atrito que ocorre entre suas 

peças é prejudicial, haja visto a perda de 

energia na forma de calor e a deterioração das 

peças do mesmo. 
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I. Agora selecione na parte direita do aplicativo as opções velocidade e Gráfico setorial, 

como mostra a figura abaixo.  

 

Figura 14 – Atrito na Pista de Skate 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

II. Arraste o skatista até a posição mais alta da pista e solte-o. 

III. Novamente analise o movimento do skatista e responda as perguntas abaixo. 

4 – Com a introdução do atrito em nosso experimento virtual surgiu um novo tipo de energia, 

qual? Por que? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

5 – O que acontece com a Energia potencial gravitacional e a energia cinética ao longo do 

movimento. Explique a sua resposta. 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 
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IV. Aumente a opção atrito no máximo. 

V. Depois de amentar o atrito analise o movimento do skatista novamente e responda à 

pergunta abaixo. 

 

6 – O que aconteceu com o movimento do skatista depois que o atrito entre a pista e o skate 

aumentou? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

✓ Na última parte da nossa aula, vamos construir uma pista com 360° ou o chamado Looping. 

Para montar o looping basta seguir os passos abaixo. 

 

I. Para construir o lopping precisaremos de quatro peças da pista como indicado na figura 

abaixo. Para usar as peças basta clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar até a 

página onde será montado o looping. 

 

Figura 15 – Atrito e o Looping 1 

 

Fonte: PhET Colorado 

 



130 

 

 

 

 

II. Com a primeira peça monte a primeira parte da pista, como indicado na página abaixo. 

Para arrastar a peça ou a pista basta clicar com o botão direito do mouse sobre a parte 

pontilhada e arrastar 

 

Figura 16 – Atrito e o Looping 2 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

III. Agora monte a segunda parte da pista como indicado na figura abaixo. Para que a pista 

fique redonda, ajuste sempre a bolinha do meio de cada peça. (A bolinha pode ser 

deslocada para frente e para trás).  

 

Figura 17 – Atrito e o Looping 3 

 

Fonte: PhET Colorado 
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IV. Monte a terceira parte da pista seguindo o passo anterior, como indica a figura a seguir.  

 

Figura 18 – Atrito e o Looping 4 

 

Fonte: PhET Colorado 

V. Por fim, monte a última parte da pista, como mostra a figura a seguir.  

 

Figura 19 – Atrito e o Looping 5 

 

Fonte: PhET Colorado 
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VI. Agora marque as opções “Gráfico de barras e velocidade”. Deixe a opção atrito zerada 

e solte o skatista na mesma altura do looping.  

 

VII. Repita o que foi pedido acima, porem agora deixe a função atrito em cerca de 10% do 

valor máximo, como mostra a figura a baixo e solte o skatista. Analise o movimento do 

skatista, nos dois casos e responda as perguntas.  

 

Figura 20 – Atrito e o Looping 6 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

7 – Do seu ponto de vista descreva o que aconteceu com o movimento do skatista durante todo 

o trajeto, tanto quando se tinha a opção atrito ativada e desativada? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

8 – Sabendo que o skatista foi solto a mesma altura do looping, o que impediu que ela 

completasse todo o looping na presença do atrito? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 
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VIII. Por fim, solte o skatista na parte mais alta da pista, obedecendo ao que foi pedido nos 

itens VI e VII e logo após responda a pergunta. 

 

9 – Quando o skatista é solto de uma altura maior que a altura do looping, ele executa o looping 

perfeitamente. Sabendo que o que impedia ele de completar o looping era o atrito entre a 

superfície da roda do skate e a superfície da pista, do seu ponto de vista, isto significa que a 

medida que o skatista é solto mais alto o atrito entre seu skate e a pista diminui? Justifique sua 

resposta? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 
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APÊNDICE G – Roteiro de Aula - Experimento Virtual II – ATRITO NA PISTA DE SKATE 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE AULA 

 

 

 

 

 

TURMA DE APLICAÇÃO: 1º ANO 

Tempo Previsto: 02 aulas 

 

 

Lembrete: Para instalar o simulador acima basta entrar na página abaixo e depois clicar 

em cima de copiar, como demostrado na figura 1 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics 

 

 

Experimento Virtual II – ENERGIA NA PISTA DE SKATE  

 

                                                                                                            

MESTRADO NACIONAL PROFICIONAL EM ENSINO DE FÍSICA – POLO DE 

JI-PARANÁ - UNIR 

 

Objetivo 

Auxiliar os alunos a compreender, através de um 

experimento virtual, o que é energia mecânica, 

energia potencial gravitacional, energia 

cinética e energia térmica, além de mostrar 

como isto está presente em seu dia a dia. 

Metodologia 

Atividade Experimental, no 

Laboratório de Informática, com 

o uso de um simulador. 

 

Matérias 

 Caneta, borracha, lápis, papel para anotações e o simulador do PhET Energia na Pista de 

Skate(Figura 2), já instalado nos computadores do laboratório de Informática. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics
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Figura 1 – Instalação do Aplicativo Energia Pista de Skate 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

Figura 2 – Página Inicial do Aplicativo Energia Pista de Skate 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

✓ Em nossa primeira parte do experimento virtual, iremos abrir a parte Intro do aplicativo, 

onde não teremos o atrito entre as superfícies em contato dos dois corpos, como 

indicado na figura acima. 

I. Depois de aberto a página, selecione as opções: Gráfico setorial e velocidade. 

II. Com o botão esquerdo do mouse clique sobre o skatista e arraste até a parte superior da 

pista e solte-o, como mostra a figura a seguir. 
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Figura 3 – Energia e Variação de Velocidade 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

III. Observe o movimento do skatista e responda as perguntas abaixo. 

1 – Em qual lugar da pista a energia potencial é máxima, explique? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

2 – Em qual lugar da pista a energia cinética é máxima, explique?? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

3 – Qual dos tipos de energia especificado da tabela de Energia, não aparece no gráfico setorial 

que acompanha o movimento do skatista? Por que ela não aparece? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

4 – E possível perceber durante o movimento que quando um tipo de energia diminui a outro 

tipo aumenta, como se um tipo de energia se transformasse em outro tipo? Explique por que 

isto acontece? 
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R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

 

• Dica: Professor aproveite o momento para levar o aluno a perceber como as 

transformações de energia estão presentes a todo o momento na vida de cada um dos 

alunos, no final desta aula peça para que citem exemplos de transformações de energia 

cinética em potencial ou vice-versa.   

 

ENERGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia está presente em tudo, sem ela seria 

impossível a vida, porém sua definição ainda não é 

precisa. 

Uma das definições mais simples é a de que “energia 

é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho” 

Quando damos partida em um veículo, ou ligamos 

uma lâmpada, ou ainda nos alimentamos as 

transformações de energia estão presente. 

Figura 4– Energia e Einstein 

 

Fonte: Mundo Edu 
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Princípio da Conservação da Energia 

 

Figura 5 – Conservação da Energia 

 

Fonte: KD Imagens 

 

 “O princípio da conservação da energia estabelece que a energia não pode ser 

criada e nem destruída, ela apenas se transforma de um tipo em outra”.  Assim para que 

um novo tipo de energia surja e necessário que outra desapareça. Ou seja, energia não se perde 

e nem se ganha e sim ela se transforma. 

 

 

Figura 6 – Energia Cinética 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: e-fisica (2007) 

.  

Assim, um corpo em 

repouso (que não 

possui velocidade 

v=o), não contém 

energia cinética 

(Ec=o). 

É a energia do 

movimento, ou seja, é 

forma de energia que os 

corpos que têm 

velocidade possuem. 



139 

 

 

 

 

 

A Energia Cinética é dada por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ep = m.g.h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ep = m.g.h 

É a energia armazenada por um corpo e que pode ser 

transformada em movimento. 

• Quanto maior a altura do corpo em relação ao 

solo, ou outro referencial, maior a energia 

potencial gravitacional. 

• Quanto maior a massa do corpo, maior sua 

energia potencial. 

• Se a altura do corpo for 

igual a zero em relação 

a referencial, sua 

energia potencial 

gravitacional também é 

igual a zero. 

Epg = 0 
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Figura 7 – Energia Cinética 

 

Fonte: Portal do Professor (2010) 

 

 Conhecida também como energia total, a energia mecânica de um corpo é dada pela 

soma de sua energia potencial e cinética. 

pcm EEE +=  

 Lembrando-se do que vimos anteriormente sobre o princípio da conservação da energia, 

que a energia é apenas transformada de um tipo em outro, na figura acima vemos como essa 

transformação ocorre. No ponto mais alto da pista o skatista tem o máximo de energia potencial 

gravitacional e sua energia cinética e nula. Pois o skatista está em repouso. À medida que ele 

começa a descer adquiri velocidade, ou seja, energia cinética, até chegar ao ponto mais baixo 

da pista onde sua energia cinética é máxima e sua energia potencial é nula.  Assim, a medida 

que o skatista começa o movimento do topo da pista sua energia potencial vai se transformando 

em cinética. 

 

 

  

 

 

 

1ª ATIVIDADE – MUDANÇA DE ESTADO DA MATÉRIA 

 

 

 

 

 

Enquanto a energia 

cinética está aumentando a 

energia potencial está 

diminuído, porém a energia 

mecânica (total) continua 

constante, pois ocorreu 

apenas uma transformação de 
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APÊNDICE H – Roteiro de Aula - Experimento Virtual III – Propagação de Calor 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE AULA 

 

 

 

 

TURMA DE APLICAÇÃO: 2º ANO 

Tempo Previsto: 04 aulas 

Lembrete: Para instalar o simulador acima basta entrar na página abaixo e depois clicar em 

cima de copiar, como demostrado na figura 2 

https://phet.colorado.edu/pt/simulation/energy-forms-and-changes 

 

 

Objetivo 

Auxiliar os alunos a reconhecer os 

processos de mudança de estado da 

matéria, transformações de energia e os 

processos de propagação de calor, além 

de mostrar como isto está presente em 

seu dia a dia. 

 

Metodologia 

Atividade Experimental, no Laboratório 

de Informática, com o uso de um 

simulador. 

 

Materiais 

 Caneta, borracha, lápis, papel para anotações e o simulador do PhET Energia na Pista de 

Skate (Figura 2), já instalado nos computadores do laboratório de Informática. 

 

Experimento Virtual III – PROPAGAÇÃO DE CALOR 

 

                                                                                                            

MESTRADO NACIONAL PROFICIONAL EM ENSINO DE FÍSICA – POLO DE 

JI-PARANÁ - UNIR 

 

https://phet.colorado.edu/pt/simulation/energy-forms-and-changes
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Figura 1 – Instalação do Aplicativo Formas de Energia 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

Atividades: 

• Ao abrir o simulador, aparecera a pagina abaixo com os elementos que utilizaremos em 

nossa aula, na página Introdução. Note que todos os elementos a serem utilizados nesta 

primeira etapa do nosso experimento são: Um recipiente com água, um bloco de ferro, 

um tijolo, fontes de calor e os termômetros, como mostra a figura 3 

 

Figura 2 – Página Inicial do Aplicativo Formas de Energia 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

✓ Para começarmos nossa aula com este experimento virtual. 
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I. Com o botão esquerdo do mouse, clique sobre o recipiente com água e levante ele sobre 

a fonte de calor, selecione a opção avanço rápido 

II. Com o botão esquerdo do mouse levante a seta da fonte de calor até a opção aquecer.  

III. Com o botão esquerdo do mouse, arraste um dos termômetros até dentro do recipiente 

com água, como mostra a figura. 

 

Figura 3 – Mudança de Estado e Temperatura 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

1- O que aconteceu com a água depois que você levantou a seta da fonte de calor até a opção 

aquecer?  

R._________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

2 - O que aconteceu com a temperatura depois que você levantou a seta da fonte de calor até a 

opção aquecer?  

R._________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

 

3 - O fenômeno representado na simulação pode ser visto no seu dia a dia, onde? 
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R._________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

II – Repita toda atividade I clicando também na opção símbolos de Energia, como mostra a 

figura a seguir, e responda as perguntas. 

 

Figura 4 – Mudança de Estado e Temperatura – Símbolos de Energia 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

4 – Os símbolos de energia simulam o que não podemos ver no nosso dia a dia, mas que 

acontece. A respeito dos símbolos de energia descreva o que você notou nesta simulação. 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

5 – De onde vem a energia que faz a temperatura da água aumentar? Explique. 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 
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6 – O que aconteceu com a temperatura no momento em que a água começou a passar do estado 

liquido para o gasoso? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

 

O que é temperatura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 – Transferencia de Calor 

 

Fonte: Uol Noticias (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pouca Agitação = 

Temperatura Baixa 

 

Muita Agitação = 

Temperatura Alta 
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O que é calor? 

 

  

 

 Calor é energia, como vimos. Energia que se propaga de forma espontânea. Um exemplo 

mais conhecido dessa propagação é a que o Sol transfere para Terra através de ondas 

eletromagnéticas. 

 

Figura 7 – Calor e Propagação 

 

Fonte: Amazonasatual (2015) 

 

✓ Na segunda parte da nossa aula com experimento virtual, selecione na barra superior da 

tela o modo sistemas de energia. 

 

 

Explicando calor de forma bem simples, ele é um tipo de energia 

térmica em movimento de um corpo para o outro devido a 

diferença de temperatura entre eles. 

 

Figura 6 – Calor 

  

Fonte: Mundo da Educação 
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Figura 7 – Sistemas de energia 1 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

I. Quando você selecionar a opção sistema de Energia, surgira uma nova página, com 

novas ferramentas, como mostra a figura abaixo. 

 

Figura 8 – Sistemas de energia 2 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

II. Para esta parte de nossa aula, iremos selecionar as seguintes opções: Chaleira e 

Lâmpadas. 

III. Com o botão esquerdo do mouse, clique sobre o recipiente com água e levante ele sobre 

a fonte de calor. 

IV. Selecione a opção avanço rápido e com o botão esquerdo do mouse levante a seta da 

fonte de calor até a opção aquecer.  
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Figura 9 – Sistemas de energia 3 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

V. Marque a opção símbolos de energia. 

VI. Observe e análise todo o processo de propagação de calor e depois responda as 

perguntas? 

Figura 10 – Sistemas de energia 4 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

7 – O princípio da conservação da energia diz que: “não se cria energia, apenas ocorre 

transformações de um tipo de energia em outro”.  Explique todo o processo ocorrido, 

especificando os tipos de energia envolvidos durante as transformações. (Dica: observe no tipo 

de energia que entra e que sai do sistema acima.) 
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R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.  

 

VII. Para a próxima parte selecione a opção ‘sol”, “placa solar” e o “recipiente com água”. 

Na opção nuvem, deixe marcado o item “nenhuma”, como mostra a figura abaixo. 

VIII. Analise o experimento e responda as perguntas a seguir. 

 

Figura 11 – Sistemas de energia 5 

  

Fonte: PhET Colorado 

 

8 – Descreva nesta nova situação as transformações de energia ocorrida durante todo o 

experimento. Explique.  

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________.  

 

9 – Nesta situação, podemos dizer que o Sol está transmitindo energia para o aquecedor? Se 

sim, de que tipo energia o Sol transmite? 

R._________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________.  



150 

 

 

 

 

 

 
 

• Dica: Professor aproveite o momento para levar o aluno a perceber como as 

transformações de energia estão presentes a todo o momento na vida de cada um dos alunos, 

no final desta aula peça para que citem exemplos de transformações de energia térmicas em 

outro tipo ou vice-versa.  Aproveite ainda para debater com os alunos sobre como essa energia 

térmica é transmitida de um corpo para o outro. 

 

ENERGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princípio da Conservação da Energia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia está presente em tudo, sem ela seria 

impossível a vida, porém sua definição ainda não é 

precisa. 

Uma das definições mais simples é a de que 

“energia é a capacidade que um corpo tem de realizar 

trabalho” 

Quando damos partida em um veículo, ou 

ligamos uma lâmpada, ou ainda nos alimentamos as 

transformações de energia estão presentes. 

 

Figura 12– Energia e 

Einstein 

 

Fonte: Mundo Edu 
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Figura 13 – Conservação da Energia 

 

Fonte: KD Imagens 

 

 “O princípio da conservação da energia estabelece que a energia não pode ser 

criada e nem destruída, ela apenas se transforma de um tipo em outra”.  Assim para que 

um novo tipo de energia surja e necessário que outra desapareça.  

No caso do nosso experimento ocorre a transformação de energia química em energia 

térmica, de energia térmica em mecânica, de energia mecânica em energia elétrica e de energia 

elétrica em energia luminosa ou térmica novamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 Sabemos que calor é energia, conhecemos agora o princípio da conservação da energia, 

mas como acontece a propagação de calor em um corpo, ou entre corpos? 
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2 - Condução 

 

 

Já sabemos que calor é energia que se propaga de um corpo para o outro, mas você já 

pensou como acontece essa propagação? 

Processos de Propagação de Calor 

1 – Convecção 

Figura 14 - Convecção 

 

Fonte: MyBrain Society (2016) 

É observado em líquidos e gases. Neste processo, o calor se propaga devido à diferença de 

temperatura. Na figura acima, na parte inferior da panela, a água está, mas quente, ou seja, sua 

densidade é menor, o que faz com essa porção de água de menor densidade seja deslocada para 

cima. Enquanto isso, na parte superior da panela a água está a uma temperatura menor, ou seja, 

com uma densidade maior, o que leva essa porção de água de densidade maior a se deslocar até a 

parte superior da panela, formando assim um ciclo como podemos observar na figura acima. 

Assim, dizemos que no processo de propagação de calor por convecção, as massas de gás 

ou de um líquido, quanto mais quente, tende a subir, e quanto mais frio, tende a descer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Convecção 2 

 

Fonte: UNISUL 

 

Figura 16 – Convecção 3 

  

Fonte: UNISUL 
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2 - Condução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É a passem de energia de uma partícula para 

outra em meios matérias sólidos. Ao receber 

calor as partículas vibram cada vez mais, e 

por vibrarem e se movimentarem mais se 

chocam uma com a outra transferindo 

energia. Assim, dizemos que na condução a 

transferência de energia ocorre de partícula 

Figura 18 – Condução 2 

 

Fonte: UNISUL 

Um exemplo bem claro disto é quanto pegamos em 

uma das pontas da colher com a mão e direcionamos a outra 

até uma chama de um fogão. Depois de alguns segundos 

anda notaremos diferença de temperatura em nossa mão, 

porém se colocarmos a mão na outra ponta da colher 

certamente sentirá já uma grande diferença da temperatura, 

podendo até a queimar a mão. Isto ocorre devidos às 

partículas daquela região estar mais agitadas. Porém na 

outra ponta, onde inicialmente estávamos segurando, as 

partículas ainda não estavam tão agitadas, pois a 

transferência de energia partícula por partícula ainda não 

teria chegado até aquela região.   

Condutores Térmicos 

São materiais onde o processo de 

transferência de calor é intenso. 

Exemplos: Os metais 

 

 

Isolantes Térmicos 

São materiais onde o processo de 

transferência de calor é bem fraco, quase 

nulo. 

Exemplos: madeira, isopor, papel, 

lã e etc. 

 

Figura17 – Condução 1 

 

Fonte: todamateria 
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Irradiação Térmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 18 – Irradiação Térmica 2 

 

 

 

 

 

 

Irradiação Térmica – Aplicações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É considerado o mais importante processo 

de propagação de calor, pois sem ele, a 

energia proveniente do Sol não chegaria 

até a Terra, e sem essa energia não 

teríamos vida em nosso planeta. Nesse 

processo o calor se propaga através de 

ondas eletromagnéticas. Essa propagação 

se dá através de meios materiais e no 

vácuo (ausência de meio).  

Você Sabia!!! 

A terra está a uma distância de 

150.000.000 Km aproximadamente do sol 

e nesta região não existe meio material, e 

essa ausência de meio é chamada de 

vácuo. A energia do Sol percorre toda essa 

região até chegar a Terra. 
Fonte:  Radiação.Wenode 

 

Fonte: Portal do professor 

 

Umas das aplicações mais interessante e 

de alta necessidade atualmente é a captação da 

irradiação solar por placas fotovotaicas para 

geração de energia elétrica ou térmica. 

 

 

Fonte: Portal do professor 
 

Outra aplicação interessante 

do uso deste tipo de propagação de 

calor são as estufas cujo objeto é 

manter as plantas em um local com 

temperatura equilibrada. 
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APÊNDICE I – Roteiro de Aula - Experimento Virtual IV – TENSÃO - CORRENTE  

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE AULA 

 

 

 

 

 

TURMA DE APLICAÇÃO: 3º ANO 

Tempo Previsto: 02 aulas 

 

 

 

 

                                                                                                            

MESTRADO NACIONAL PROFICIONAL EM ENSINO DE FÍSICA – POLO DE 

JI-PARANÁ - UNIR 

 

Objetivo 

Auxiliar os alunos a compreender, 

através de um experimento virtual, o que 

é um circuito elétrico, corrente elétrica, 

curto circuito e diferença de potencial, 

além de mostrar como isto está presente 

em seu dia a dia. 

 

Metodologia 

Atividade Experimental, no Laboratório 

de Informática, com o uso de um 

simulador. 

 

Materiais 

 Caneta, borracha, lápis, papel para anotações e o simulador do PhET Energia na Pista de 

Skate (Figura 1), já instalado nos computadores do laboratório de Informática. 

 

Experimento Virtual IV – TENSÃO, CORRENTE ELÉTRICA E 

CURTO CIRCUÍTO  
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Figura 1 - Aplicativo Construção Circuito elétrico 

I  

Fonte: PhET Colorado 

 

Lembrete: Para instalar o simulador acima basta entrar na página abaixo e depois clicar em 

cima de copiar, como demostrado na figura 2 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac 

 

Figura 2 - Instalação do Aplicativo Construção Circuito elétrico 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

Atividades: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
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• Ao abrir o simulador, aparecera a página abaixo com os elementos para construção do 

circuito elétrico. Note que todos os elementos (fio, resistor, bateria, interruptor, 

capacitor e indutor) estão em uma única coluna, como mostra a figura 3 

 

Figura 3 - Aplicativo Construção Circuito elétrico - Dispositivos 

  

Fonte: PhET Colorado 

 

• INFORMAÇÕES BASICAS 

I. Para montar os dois circuitos abaixo, usaremos apenas fios, bateria e o interruptor.  

II. Para utilizar cada um dos componentes bastam apertar com o botão esquerdo do mouse 

e arrastar até o local desejado. 

III. Para aumentar o tamanho do fio, ou esticar, ou girar o fio, basta aperta com o botão 

esquerdo na parte pontilhada vermelha e puxar, ou girar.  

• Começaremos construindo os dois circuitos abaixo. 
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Figura 4 - Aplicativo Construção Circuito elétrico – Tensão 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

Figura 5 - Aplicativo Construção Circuito elétrico –  Curto Circuito 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

• Depois que os alunos montarem os circuitos acima, peça a eles que liguem o interruptor. 

(Para ligar o interruptor, basta aperta o botão esquerdo do mouse e puxar interruptor até 

embaixo). Depois peça aos alunos que responda a pergunta.  
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1- O que aconteceu com o primeiro circuito elétrico que você montou ao ser ligado a chave?  

R._________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

2- O que aconteceu com o segundo circuito elétrico que você montou ao ser ligado a chave?  

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

3 - O fenômeno representado na segunda simulação pode ser visto no seu dia a dia, quando? 

Quais as consequências que esse fenômeno pode causar? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

4 – Em qual dos circuitos você notou que houve movimento dos elétrons? O que causou esse 

movimento? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

• Dica: Professor aproveite para introduzir o conceito de corrente elétrica (associar a 

corrente elétrica ao que o aluno conhece como apenas energia), explique qual a função 

dos elétrons em todo processo. Também explique por que ocorre o curto circuito, um 

fenômeno bem conhecido dos alunos. 
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Corrente Elétrica 

Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, que são as partículas 

portadoras de carga elétrica. Para termos esse movimento é necessário uma diferença de 

Potencial ou a chamada Tensão. 

Para medir a corrente elétrica, pessoas que trabalham com eletricidade geralmente 

utilizam um amperímetro, ou um multímetro que tem a função de amperímetro. 

         Figura 6 – Amperímetro   Figura 7 - Multímetro 

             

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Imagine uma rodovia com uma quantidade enorme de carros transitando por ela.  
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ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES EM SÉRIE 

 

Imagine que você tenha a missão de calcular o fluxo de carro dessa rodovia. O que 

você faria? Uma forma simples de resolver esta situação é imaginar uma linha de chegada 

para estes carros e começar a contar o número de carros que passam por essa linha, por 

exemplo, a cada minuto. Assim a razão entre a quantidade de carros e o tempo te dará o fluxo 

de carro nesta rodovia. Imagine agora que cada carro seja um elétron percorrendo um fio 

(rodovia). Logo para calcularmos a corrente basta dividir a quantidade de elétron (carga) que 

passa por uma linha de chegada (secção transversal) por certo intervalo de tempo. 

 

Curto Circuito 

Um curto-circuito só acontece quando a corrente elétrica percorre um condutor ou um 

dispositivo encontrando apenas uma resistência muito pequena, causando assim, um 

superaquecimento no circuito elétrico. 

Tensão Elétrica 

 Não é fácil explicar o conceito de explicar Tensão Elétrica, mas de uma forma 

simples, Tensão Elétrica está relacionado a quantidade de energia envolvida na 

movimentação de uma carga elétrica entre dois pontos. Também conhecida como Diferença 

de Potencial (DDP), ou seja, a diferença de potencial entre dois pontos, dada pela equação. 

 

 

Para ficar mais claro, a Tensão elétrica é o que permiti o movimento dos elétrons. Em 

nossas casas a redes centrais de fornecimento de energia proporcionam a Tensão Elétrica ou 

D.D.P. 

Figura 8 – Tensão Elétrica 

 

Fonte : Elaborada pelo Autor (2018) 
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APÊNDICE J – Roteiro de Aula - Experimento Virtual V – ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE  

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE AULA 

 

 

 

 

 

TURMA DE APLICAÇÃO: 3º ANO 

Tempo Previsto: 02 aulas 

 

 

 

                                                                                                            

MESTRADO NACIONAL PROFICIONAL EM ENSINO DE FÍSICA – POLO DE 

JI-PARANÁ - UNIR 

 

Objetivo 

Auxiliar os alunos, através de um 

experimento virtual, a compreender o 

que é uma associação em de resistores 

em série, associação, além de mostrar 

como isto está presente em seu dia a dia. 

 

 

Metodologia 

Atividade Experimental, no Laboratório 

de Informática, com o uso de um 

simulador. 

 

Materiais 

Caneta, borracha, lápis, papel para anotações e o simulador do PhET Kit de Construção de 

Circuito AC+DC (Figura 1), já instalado nos computadores do laboratório de Informática. 

 

Experimento Virtual V – ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES EM SÉRIE 
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Figura 1 - Aplicativo Construção Circuito elétrico 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

Lembrete: Para instalar o simulador acima basta entrar na página abaixo e depois clicar em 

cima de copiar, como demostrado na figura 2 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac 

 

Figura 2 - Instalação do Aplicativo Construção Circuito elétrico 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

 

 

Atividades: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
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• Ao abrir o simulador, aparecera a página abaixo com os elementos para construção do 

circuito elétrico. Note que todos os elementos (fio, resistor, bateria, interruptor, 

capacitor e indutor) estão em uma única coluna, como mostra a figura 3 

 

Figura 3 - Aplicativo Construção Circuito elétrico – Dispositivos  

 

Fonte: PhET Colorado 

 

• INFORMAÇÕES BASICAS 

 

IV. Para montar os dois circuitos abaixo, usaremos fios, bateria, interruptor e lâmpadas.  

V. Para utilizar cada um dos componentes bastam apertar com o botão esquerdo do mouse 

e arrastar até o local desejado. 

VI. Para aumentar o tamanho do fio, ou esticar, ou girar o fio, basta aperta com o botão 

esquerdo na parte pontilhada vermelha e puxar, ou girar.  

 

• Agora vamos construir um circuito elétrico com resistores em série. Para isso usaremos 

fios, bateria, interruptor e lâmpadas. 
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Figura 4 -Associação de Lâmpadas em Série  

 

Fonte: PhET Colorado 

 

• Para utilizar cada um dos componentes bastam apertar com o botão esquerdo do mouse 

e arrastar até o local desejado. 

• Para aumentar o tamanho do fio, ou esticar, ou girar o fio, basta aperta com o botão 

esquerdo na parte pontilhada vermelha e puxar, ou girar.  

• Depois que os alunos montarem o circuito acima peça para eles responderem à pergunta 

abaixo.  

1 – O que aconteceu com a corrente elétrica, depois de inserida as Lâmpadas no circuito 

elétrico? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

• Retire duas das lâmpadas e note o que acontece com a luminosidade das lâmpadas. Para 

retirar cada lâmpada aperte com o botão esquerdo sobre  

2 – O que aconteceu com a luminosidade das lâmpadas que sobraram depois que foram retiradas 

as outras duas lâmpadas? Explique sobre a mudança de luminosidade. 
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R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

II - Depois que os alunos responderem as perguntas anteriores peça para mudarem a voltagem 

da bateria. Para isso é necessário clicar com o botão direito do mouse e logo abrirá a seguinte 

tela. 

 

Figura 5 – Associação de Lâmpadas em Série - Tensão 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

• Peça para ele variar a tensão da bateria gradativamente, e responder a pergunta. 

3 - Aumentando a tensão da pilha o que acontece com a corrente elétrica e com a luminosidade 

da pilha? Comente sobre as mudanças ocorridas. 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

• Depois que os alunos responderem à pergunta acima peça para mudarem a resistência 

de uma das lâmpadas. Para isso é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre 

a lâmpada e logo abrirá a seguinte tela. 
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Figura 6 – Associação de Lâmpadas em Série - Resistência 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

• Peça para os alunos apertarem em cima de mudar resistência e logo após para eles 

variarem a resistência e responder a seguinte pergunta. 

 

4 – O que aconteceu com a corrente elétrica e a luminosidade das lâmpadas ao variar a 

resistência de apenas uma das lâmpadas? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

Agora selecione a ferramenta voltímetro, arraste a mesma até o centro do circuito e meça a 

voltagem entre os dois terminais de cada lâmpada (os dois lados da lâmpada) e depois na bateria, 

como mostra a figura abaixo, depois preencha a tabela abaixo.  
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Tabela1 – Associação em Série - Tensão 

Local Medido Tensão Elétrica Medida 

Lâmpada 01  

Lâmpada 02  

Lâmpada 03  

Bateria  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2010) 

 

Figura 7 – Associação de Lâmpadas em Série - Voltagem

 

Fonte: PhET Colorado 

 

 

• Depois que os alunos medirem entre os terminais de todas as lâmpadas, peça para os 

mesmos responderem a seguinte pergunta.  

5 – O que você notou de diferente com a voltagem da lâmpada em que houve a variação da 

resistência e com as lâmpadas onde não houve a variação da resistência? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 
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• Dica: Professor aproveite este momento para explicar que numa associação de resistores 

em série a tensão elétrica em cada lâmpada depende da resistência de cada lâmpada, 

assim quanto maior for a resistência da lâmpada maior será a voltagem entre os 

terminais da lâmpada, e cada voltagem ou tensão pode ser encontrada através da 1ª Lei 

de Ohm. 

 

 

 

• Peça para os alunos utilizarem agora a ferramenta amperímetro sem contato, como 

mostra a figura abaixo, e medir a corrente entre as lâmpadas e depois das baterias, e 

logo após responda à pergunta. Para utilizar o amperímetro sem contato basta clicar na 

opção como mostra a figura. 

 

Figura 8 - Associação de Lâmpadas em Série – Corrente Elétrica 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

 

 

 

U = R.i         1ª Lei de OHM 
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Tabela 2 – Associação em Série – Corrente Elétrica 

Local Medido Corrente Elétrica Medida 

Lâmpada 01  

Lâmpada 02  

Lâmpada 03  

Bateria  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2010) 

 

 

6 – Ao medir a corrente entre todas as lâmpadas, em um circuito em série, o que você notou? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

• Dica: Professor mostre aos alunos que numa associação de resistores em série, a corrente 

elétrica é a mesma em todos os terminais, logo: 

 

niiiii ===== ...321  
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Resistência Elétrica 

 Já sabemos que a medida que temos uma tensão entre dois pontos, criamos uma corrente 

elétrica, ou seja, os elétrons se movimentam entre esses dois pontos. Ao se movimentarem, os 

elétrons encontram uma oposição ao seu movimento, provocada pelos átomos do qual o material 

é formado. A essa oposição chamamos de resistência elétrica.  

Figura 9 – Resistencia Elétrica 1    Figura 10 – Resistencia Elétrica 2 

          

Fonte: Mundodaeletrica     Fonte: Mundodaeletrica 

Sua unidade de medida no SI é o Ohm (Ω). 

Resistor Elétrico 

 É qualquer componente de um circuito elétrico que tenha a função de conter a corrente 

elétrica, ou seja, de diminuir a velocidade dos elétrons, através da resistência provocada pelos 

átomos que formam o material. Os elétrons livres se chocam com os átomos do material e provoca 

um aquecimento naquela região, esse fenômeno é chamado de efeito Joule. 

Figura 11 – Resistencia Elétrica 3 

 

Fonte: Interna.coceducação 

Assim qualquer dispositivo elétrico que transforma energia elétrica em energia térmica é 

considerado como resistor elétrico,  

 

Representação gráfica de um resistor em um circuito elétrico. 
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Associação de resistores em série 

 Um circuito de resistores ligados em série é aquele cuja 

corrente elétrica encontra apenas um caminho para percorrer. 

Nele a corrente é constante, os elétrons têm apenas um 

caminho para percorrer, por isso dizemos que a corrente total 

no circuito e a mesma medida em qualquer resistor. 

i = i1 = i2 = i3 = i4 
 

As luzes de arvore de 

natal geralmente são 

ligadas em série 

 
Numa associação de resistores em série Tensão elétrica e corrente tem 

comportamentos diferentes no circuito elétrico. Enquanto a corrente elétrica é constante a 

diferença de potencial ou tensão será diferente, se as resistências dos resistores forem 

diferentes. Assim quanto maior a resistência de um dispositivo elétrico maior a voltagem 

necessária para que aquele dispositivo funcione adequadamente, logo podemos dizer que 

tensão e resistência são proporcionais.  Assim a tensão fornecida pela bateria (gerador) é 

dividida conforme a resistência de cada resistor. 

U = U1 + U2 + U3 + U4 

Em nosso dia a dia, aparelhos que tem resistências grandes gastam mais energia, 

isto porque eles exigem mais tensão. Um exemplo são os chuveiros e ar condicionado cuja 

resistência elétrica é grande, que são alguns dos vilões do consumo de energia.  

Figura 12 - Resistores – Aparelhos Elétricos 

 

Fonte: Procon 
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A aplicação mais conhecida deste tipo de associação são os circuitos de LED que ficam 

nas árvores de natal, os pisca-piscas. Toda vez que uma das lâmpadas queima, todas as outras 

apagam, pois, todas as LED deixam de receber a corrente elétrica. 

Outro dispositivo elétrico que utiliza esse tipo de associação são os sensores de presença 

ou mais conhecidos como relé, que precisam estar em série com as lâmpadas para que seu 

funcionamento seja correto, caso contrário à lâmpada permanecerá ligada o tempo todo. 

 

Numa associação de resistores em série único interruptor, em qualquer lugar na casa, 

comanda todas as lâmpadas. Porém quando uma das lâmpadas se queima ou é retirada, todas 

as outras se apagam. Outra desvantagem de usar este tipo de associação é fato de quanto mais 

lâmpadas associarmos menor a luminosidade delas, pois a energia elétrica se distribui entre 

todas as lâmpadas. 
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APÊNDICE K– Roteiro de Aula - Experimento Virtual V – ASSOCIAÇÃO EM PARALELO 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE AULA 

 

 

 

 

 

TURMA DE APLICAÇÃO: 3º ANO 

Tempo Previsto: 02 aulas 

 

 

                                                                                                            

MESTRADO NACIONAL PROFICIONAL EM ENSINO DE FÍSICA – POLO DE 

JI-PARANÁ - UNIR 

 

Objetivo 

Auxiliar os alunos, através de um 

experimento virtual, a compreender o 

que é uma associação de resistores em 

paralelo, além de mostrar como isto está 

presente em seu dia a dia. 

 

 

Metodologia 

Atividade Experimental, no Laboratório 

de Informática, com o uso de um 

simulador. 

 

Materiais 

Caneta, borracha, lápis, papel para anotações e o simulador do PhET Kit de Construção de 

Circuito AC+DC (Figura 1), já instalado nos computadores do laboratório de Informática. 

 

Experimento Virtual V – ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES EM PARALELO 
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Figura 1 - Aplicativo Construção Circuito elétrico 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

Lembrete: Para instalar o simulador acima basta entrar na página abaixo e depois clicar em 

cima de copiar, como demostrado na figura 2 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac 

 

Figura 2 - Instalação do Aplicativo Construção Circuito elétrico 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

Atividades: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
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• Ao abrir o simulador, aparecera a pagina abaixo com os elementos para construção do 

circuito elétrico. Note que todos os elementos (fio, resistor, bateria, interruptor, 

capacitor e indutor) estão em uma única coluna, como mostra a figura 3 

Figura 3 – Associação de Resistores em Paralelo - Dispositivos 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

• INFORMAÇÕES BASICAS 

 

VII. Para montar os dois circuitos abaixo, usaremos fios, bateria, interruptor e lâmpadas.  

VIII. Para utilizar cada um dos componentes bastam apertar com o botão esquerdo do mouse 

e arrastar até o local desejado. 

IX. Para aumentar o tamanho do fio, ou esticar, ou girar o fio, basta aperta com o botão 

esquerdo na parte pontilhada vermelha e puxar, ou girar.  

 

• Agora vamos construir um circuito elétrico com resistores em Paralelo. Para isso 

usaremos fios, bateria, interruptor e lâmpadas. 

 

 



177 

 

 

 

 

Figura 4 - Associação de Lâmpadas em Paralelo  

 

Fonte: PhET Colorado 

 

• Para utilizar cada um dos componentes bastam apertar com o botão esquerdo do mouse 

e arrastar até o local desejado. 

• Para aumentar o tamanho do fio, ou esticar, ou girar o fio, basta aperta com o botão 

esquerdo na parte pontilhada vermelha e puxar, ou girar.  

• Depois que os alunos montarem o circuito acima, peça a eles que liguem o interruptor. 

(Para ligar o interruptor, basta aperta o botão esquerdo do mouse e puxar interruptor até 

embaixo).  

• Aperte com o botão direito sobre a bateria e aumente gradativamente a voltagem da 

mesma. 

 

1 – O que aconteceu com o movimento dos elétrons (corrente elétrica) à medida que você foi 

aumentando a voltagem da bateria? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 
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2 – O que aconteceu com a luminosidade das lâmpadas quando você aumentou a voltagem da 

bateria? Explique a variação da luminosidade. 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

• Peça que os alunos deixem a voltagem da bateria em aproximadamente 25 Volts para 

seguirmos para próxima etapa. 

 

Figura 4 - Associação de Lâmpadas em Paralelo - Tensão 1 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

I. Agora selecione a ferramenta voltímetro, arraste a mesma até o circuito e meça a 

voltagem entre os dois terminais da bateria, como mostra a figura acima e depois meça 

a voltagem entre os dois terminais das lâmpadas (os dois lados da lâmpada), como 

mostra a figura abaixo, complete a tabela abaixo e depois responda as perguntas. 
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Figura 5 - Associação de Lâmpadas em Paralelo - Tensão 2 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

Tabela 1 – Associação de Resistores em Paralelo – Tensão 1 

Local Medido Tensão Elétrica Medida 

Lâmpada 01  

Lâmpada 02  

Lâmpada 03  

Bateria  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

3 – O que você notou sobre a voltagem de cada lâmpada quando temos uma associação de 

resistores em Paralelo? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4 – A Voltagem das lâmpadas é aproximadamente a mesma da Bateria? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 
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5 – Cada lâmpada ficou igualmente iluminada? Se não, explique por quê. 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

• Dica: Professor aproveite este momento para explicar que numa associação de resistores 

em paralelo a voltagem é a mesma em todos os terminais das lâmpadas e que cada 

voltagem ou tensão pode ser encontrada através da 1ª Lei de Ohm. 

 

 

II. Nesta próxima fase iremos desconectar uma das lâmpadas e ver o que acontece no 

circuito elétrico com as outras lâmpadas. Para desconectar uma das lâmpadas aperta 

com o botão direito em cima de um dos terminais da lâmpada que aparecerá a palavra 

desconectar.  

 

Figura 6 - Associação de Lâmpadas em Paralelo – Corrente Elétrica 1 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

• Aperte em cima de desconectar e pronto, sua lâmpada foi desconectada. 

U = R.i         1ª Lei de OHM 
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Figura 7 - Associação de Lâmpadas em Paralelo – Corrente Elétrica 2 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

6 – O que aconteceu com as outras lâmpadas do circuito elétrico depois de desconectar uma 

delas? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

• Dica: Professor aproveite o momento para explicar que numa associação de resistores 

em paralelo (lâmpadas), ao desligar ou queimar um dos resistores os outros continua 

funcionando, pois, a corrente elétrica não é interrompida nos terminais das outras 

lâmpadas, como geralmente acontece com uma lâmpada da sala de aula ou da própria 

casa de cada aluno. 

 

III. Para continuar, vamos medir a corrente elétrica logo após cada lâmpada e depois da 

bateria, como mostra a figura abaixo, depois anote os valores na tabela abaixo e 

responda à pergunta. 
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Figura 8 - Associação de Lâmpadas em Paralelo – Corrente Elétrica 3 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

Figura 9 - Associação de Lâmpadas em Paralelo – Corrente Elétrica 4 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

Tabela 2 – Associação de Resistores em Paralelo – Corrente Elétrica 1 

Local Medido Corrente Elétrica Medida 

Lâmpada 01  

Lâmpada 02  

Lâmpada 03  

Bateria  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 
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7 – Existe diferença entre a corrente elétrica medida depois das lâmpadas e a corrente elétrica 

medida depois da bateria? 

R._________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

• Dica: Professor explique que numa associação em paralelo a corrente se divide entre os 

resistores por isso a soma das correntes medidas nas três lâmpadas é igual a corrente 

medida na bateria, ou seja: 

 

321 lâmpadalâmpadalâmpadabateria iiii ++=  

 

IV. Agora iremos variar a resistência elétrica apenas da 1ª lâmpada, para isso aperte com o 

botão direito do mouse sobre a lâmpada e mude a aumente a resistência para 

aproximadamente 50 Ohm, como mostra a figura abaixo. 

 

Figura 10 - Associação de Lâmpadas em Paralelo – Resistência 

 

Fonte: PhET Colorado 

 

• Use o Voltímetro e depois o Amperímetro sem Contato e complete as tabelas abaixo 

com os novos valores de voltagem e corrente elétrica, depois responda as perguntas 

abaixo.  
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Tabela 3 – Associação de Resistores em Paralelo – Tensão 2 

Local Medido Tensão Elétrica Medida 

Lâmpada 01  

Lâmpada 02  

Lâmpada 03  

Bateria  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

Tabela 4 – Associação de Resistores em Paralelo – Corrente Elétrica 2 

Local Medido Corrente Elétrica Medida 

Lâmpada 01  

Lâmpada 02  

Lâmpada 03  

Bateria  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

8 – Entre a tabela nº 01 e tabela nº 03, houve alguma mudança em relação a voltagem em cada 

lugar medido? 

R._________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

9 – Entre a tabela nº 02 e tabela nº 04, houve alguma mudança em relação a corrente elétrica 

medida em cada ponto do circuito? Se sim, então responda: a soma das correntes de cada 

lâmpada é igual ao valor da corrente vinda da bateria? 

R._________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

10 – O que aconteceu com a luminosidade da lâmpada onde houve o aumento da resistência 

elétrica.  

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 
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Resistência Elétrica 

 Já sabemos que a medida que temos uma tensão entre dois pontos, criamos uma corrente 

elétrica, ou seja, os elétrons se movimentam entre esses dois pontos. Ao se movimentarem, os 

elétrons encontram uma oposição ao seu movimento, provocada pelos átomos do qual o material é 

formado. A essa oposição chamamos de resistência elétrica.  

Figura 10 – Resistencia Elétrica 1    Figura 11 – Resistencia Elétrica 2 

          

Fonte: Mundodaeletrica     Fonte: Mundodaeletrica 

Sua unidade de medida no SI é o Ohm (Ω). 

Resistor Elétrico 

 É qualquer componente de um circuito elétrico que tenha a função de conter a corrente 

elétrica, ou seja, de diminuir a velocidade dos elétrons, através da resistência provocada pelos 

átomos que formam o material. Os elétrons livres se chocam com os átomos do material e provoca 

um aquecimento naquela região, esse fenômeno é chamado de efeito Joule. 

Figura 12 – Resistencia Elétrica 3 

 

Fonte: Interna.coceducação 

Assim qualquer dispositivo elétrico que transforma energia elétrica em energia térmica é 

considerado como resistor elétrico,  

 

Representação gráfica de um resistor em um circuito elétrico. 
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Associação de Resistores em Paralelo 

São as mais utilizadas nas instalações elétricas de residências, prédios, fábricas, onde 

tomadas e lâmpadas estão ligadas em paralelo, além dos aparelhos elétricos. Sua grande 

aplicação se dá pelo fato de se obter uma mesma tensão em todos os resistores com uma 

divisão de corrente, além do fato de, ao associarmos esses resistores em paralelo, obtemos 

uma menor resistência elétrica no circuito. Assim numa associação de resistores em paralelo 

sempre teremos uma resistência equivalente no circuito elétrico, menor do que o da menor 

exibida no circuito.  

 

Dizermos então que numa associação de 

resistores em parelho: 

• O movimento dos elétrons pelo circuito 

elétrico se divide proporcionalmente a 

resistência do resistor. 

i = i1 + i2 + i3 + ... +  in 

Fonte: Mundo da Elétrica 

 

• A tensão ou diferença de 

potencial é igual em todos 

resistores, logo: 

U = U1 + U2 + U3 + ... + Un 

Figura 13 – Resistencia Elétrica 3 

 

Fonte: gt-mre ufsc 
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• O inverso da resistência equivalente é igual o inverso da soma de todos resistores 

associados em paralelo. 

 

• Numa associação de lâmpadas em paralelo, quando uma lâmpada queima ou é retirada, 

as outras continuam funcionando. 

 
Figura 15 – Associação de Resistores em Paralelo – Lâmpada Queimada 

 

Fonte: Companhia das Ciências 

• Quando aumentamos o número de lâmpadas associadas em paralelo, a luminosidade 

continua sempre a mesma, isto ocorre pelo fato da tensão nunca se dividir em uma 

associação de resistores em paralelo, diferente do que acontece numa associação em 

série, aonde a luminosidade das lâmpadas vai diminuindo à medida que novas lâmpadas 

vão sendo acrescentada ao circuito. 

 

• A desvantagem é o consumo de energia que é maior, haja vista a tensão ser constante 

independentemente do número de lâmpadas, ou seja, quanto mais lâmpadas ou aparelhos 

elétricos ou eletrônicos associados desta forma, maior o consumo de energia. 
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APÊNDICE L – Roteiro de Aula - Experimento concreto I – LOOPING 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE AULA 

 

 

 

 

 

TURMA DE APLICAÇÃO: 1º ANO 

Tempo Previsto: 02 aulas 

 

                                                                                                            

MESTRADO NACIONAL PROFICIONAL EM ENSINO DE FÍSICA – POLO DE 

JI-PARANÁ - UNIR 

 

 

Experimento Real I – LOOPING 

 

Objetivo 

Auxiliar os alunos a compreender, 

através de um experimento real, o que é 

atrito, energia potencial 

gravitacional, energia cinética e 

energia térmica, além de mostrar como 

isto está presente em seu dia a dia. 

Metodologia 

Atividade Experimental, em sala de aula, 

com o uso de um experimento real de 

baixo custo. 

 

Materiais 

• 01 base de madeira ou compensado de (50 x 10)cm 

• 2,5m mangueira flexível ¾ 

• 01 Fita Crepe transparente ou Barbante  

• 01 trena 

• 02 bolinhas de gude. 
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• Dica: Professor aproveite o início da aula para mostrar o vídeo do link abaixo e com 

isso chamar a atenção dos alunos para o experimento.  

 

https://super.abril.com.br/comportamento/carro-da-looping-e-bate-recorde-mundial/ 

 

Figura 1 – Looping de Carro 1 

 

Fonte: Super Interessante (2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=cY-kpGFGN_s 

 

Figura 2 – Looping de Carro 2 

 

Fonte: Beto Carrero World 

• Durante o experimento mostre ao aluno a transformação de energia potencial 

gravitacional em cinética. Explique que por causa do atrito entre a bolinha de 

https://super.abril.com.br/comportamento/carro-da-looping-e-bate-recorde-mundial/
https://www.youtube.com/watch?v=cY-kpGFGN_s
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gude e a mangueira faz-se necessário que a altura onde a bolinha de gude será 

solta, seja maior que a altura do looping, isto ocorre porque parte da energia 

potencial gravitacional é transformada em energia térmica devido o atrito.  Se 

não houvesse ou atrito para que a bolinha de gude fizesse o looping, bastaria 

soltar a bolinha na mesma altura looping. 

• Explique que mesmo o looping não sendo algo em que eles observam no dia a 

dia deles, a transformação de energia potencial gravitacional em cinética 

acontece o tempo todo, como por exemplos, um carro descendo em um serra, 

um copo caindo de cima da mesa, um homem saltando de um avião, as gotículas 

de chuva, uma folha caindo de uma árvore, uma manga caindo da mangueira, a 

descida da água da caixa até uma torneira na casa e etc. 

• Explique o teorema da conservação da energia, e como as transformações de 

energia acontecem durante todo o movimento da bolinha de gude.  

 

PROCEDIMENTO  

I. Monte o looping no centro da mangueia, com uma altura de 30 cm, como mostra a figura 

a seguir. 

Figura 3 – Montagem do Looping 1 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

II. Prenda, com fita crepe transparente ou com barbante, a parte inferior do looping, no 

centro da base de madeira com mostra a figura abaixo. 



191 

 

 

 

 

Figura 4 – Montagem do Looping 2 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

III. Usando a trena, levante uma das pontas a uma altura de 30 cm e solte a bolinha de gude 

por esta ponta.  Analise o que aconteceu com a bolinha de gude durante o percurso no 

looping e responda. 

Figura 5 – Execução do Experimento Looping 1 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

1 – Do seu ponto de vista descreva o que aconteceu com o movimento da bolinha durante todo 

o trajeto? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 
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2 – Sabendo que a bolinha foi solta a mesma altura do looping, o que impediu que ela 

completasse todo o looping? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

IV. Levante novamente a ponta da mangueira, porém agora a uma altura de 45 cm, solte a 

bolinha de gude e analise seu movimento. 

Figura 6 – Execução do Experimento Looping 2 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

V. Por fim levante a mangueira a uma altura de 60 cm, solte a bolinha de gude e avalie seu 

movimento. Depois responda as perguntas abaixo. 

 

3 – A altura de 45 cm foi o suficiente para que o looping fosse executado com perfeição? E a 

altura de 60 cm foi suficiente? Explique o que está acontecendo. 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

 

4 – A medida que a bolinha de gude é levantada a uma altura maior há um aumento de um tipo 

de energia. Qual é esse tipo de energia? 
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R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

 

5 – Quando a bolinha é solta a uma altura de 60 cm, ela executa o looping perfeitamente, e 

sabendo que o que impedia ela de completar o looping nos dois primeiros casos, era o atrito 

entre a superfície da bolinha e a mangueira, do seu ponto de vista, isto significa que a medida 

que a bolinha é solta mais alto o atrito entre ela e a mangueira diminui? Justifique sua resposta? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

 

• Dica: Professor usando o experimento e com o conteúdo em abordado a seguir, 

aproveite para deixar claro para os alunos os seguintes pontos: 

• O atrito entre a bolinha e a mangueira impede que a bolinha complete o looping, isto 

ocorre devido a transformação de parte da energia potencial gravitacional em energia 

térmica. 

• No experimento houve a transformação de energia potencial gravitacional em energia 

cinética, por causa do movimento da bolinha de gude, e em energia térmica, devido ao 

atrito. 

• Independentemente de onde a bola de gude é solta a energia total inicial é sempre igual 

a energia total final. Por isso podemos afirmar que se não houvesse o atrito entre a bola 

de gude e a mangueira bastaria soltá-la a mesma altura do looping que ela faria o looping 

com perfeição. 

• Aproveite o experimento para debater com os alunos sobre os conceitos inicias de atrito, 

além de deixar claro para ele que atrito é uma FORÇA. Explique sobre como a força 

de atrito pode ser de suma importância para humanidade e de como às vezes ela também 

pode trazer prejuízos. 
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• Dica: Professor aproveite o momento para debater com os alunos sobre os conceitos 

inicias de atrito, além de deixar claro para ele que atrito é uma FORÇA. Explique sobre 

como a força de atrito pode ser de suma importância para humanidade e de como às 

vezes ela também pode trazer prejuízos. 

 

ATRITO 

A Força de Atrito é uma força de suma importância, pois é através dela que podemos 

andar, correr, sentar em lugares inclinados, saltar, escalar entre muitas outras coisas. Assim ela 

está presente em todos os momentos do nosso dia-a-dia. Sem ela, uma simples caminhada seria 

impossível, pois sem o atrito não haveria a possibilidade de ficarmos em pé. Seria como uma 

pessoa que tentasse andar sobre uma pista de gelo totalmente lisa, suscetível a vários tombos. 

 

Figura 5 – Atrito no Gelo 

 

Fonte: Bol Fotos 
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FORÇA ATRITO 

 

• É uma força de contato, sempre contrária ao movimento., que atua entre as duas superfícies 

em contato. É contrário ao movimento do corpo. 

 

Figura 6 – Atrito no Andar 

 

Fonte: Somos Físicos (2014) 

 

✓   De que depende à força de atrito? 

 

• - Depende das superfícies de contato; 

 

Figura 7 – Atrito – Superfícies de Contato 

 

Fonte: Projecto Olhares curiosos (2010) 

 

 Quanto maior rugosidade das superfícies, maior será a força de atrito atuando entre as 

duas superfícies de contato. 
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• - Depende da massa dos corpos 

 

Figura 8 – Atrito e a Massa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aulas de Física e Química 

 

✓ Como surgi a força Atrito? 

O atrito deve-se a rugosidade das superfícies dos corpos, ou seja, pela sua aspereza 

presente nas superfícies em contato. Assim, quando as superfícies entram em contato uma com 

a outra tendem a se encaixarem em suas irregularidades, oferecendo resistência ao movimento. 

É como as superfícies se “colassem” entre si por meio de forças elétricas. 

 

Figura 9 – Força Atrito - Rugosidade 

 

Fonte: Física e Vestibular 

 

✓ Atrito prejudicial ou Util.  

 

O atrito se torna prejudicial a partir do momento em que consome as superfícies que entram 

em contato, aumenta a produção de calor. Para evitar estes prejuízos são necessárias superfícies 

                                                                                    
 

Quanto maior for a massa 

de um corpo, maior a força de 

atrito entre as superfícies, 

dificultando o movimento do 

mesmo 
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planas e lisas, o uso de lubrificantes também é recomendado entre as superfícies para que o 

atrito seja diminuído.  

 

Figura 10 – Atrito Útil e Prejudicial 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aulas de Física e Química 

 

Figura 11 – Atrito Útil e Prejudicial 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aulas de Física e Química 

 

 Mesmo tendo sua parte negativa, o atrito é de suam importância como vimos 

anteriormente, sem ele seria impossível o homem ter descoberto o fogo, ou acendermos um 

fósforo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O atrito entre os pneus e a estrada é útil, pois é o 

que permite o movimento do mesmo. A força de 

atrito que acontece entre um veículo e o ar, é 

prejudicial, pois dificulta o movimento do 

mesmo, tentando diminuir sua velocidade. 
 

Nos motores, o atrito que ocorre entre suas 

peças é prejudicial, haja visto a perda de 

energia na forma de calor e a deterioração das 

peças do mesmo. 

 
 

Figura 12 – Atrito entre Pedras 

 

Fonte: Veiga (2012) 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Atrito – Acender Fósforo 

 

Fonte: Aulas de Física e Química 
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• Dica: Professor aproveite o momento para levar o aluno a perceber como as 

transformações de energia estão presentes a todo o momento na vida de cada um dos 

alunos, no final desta aula peça para que citem exemplos de transformações de energia 

cinética em potencial ou vice-versa.   

 

ENERGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principio da Conservação da Energia 

 

 

Figura 5 – Conservação da Energia 

  
Fonte: KD Imagens 

 

   

 

Energia está presente em tudo, sem ela seria 

impossível a vida, porém sua definição ainda não 

é precisa. 

Uma das definições mais simples é a de que 

“energia é a capacidade que um corpo tem de 

realizar trabalho” 

Quando damos partida em um veículo, ou 

ligamos uma lâmpada, ou ainda nos alimentamos 

as transformações de energia estão presente. 

Figura 4– Energia e Einstein 

Fonte: Mundo Edu 
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 “O princípio da conservação da energia estabelece que a energia não pode ser 

criada e nem destruída, ela apenas se transforma de um tipo em outra”.  Assim para que 

um novo tipo de energia surja e necessário que outra desapareça. Ou seja, energia não se perde 

e nem se ganha e sim ela se transforma. 

 

 

Figura 6 – Energia Cinética 

 

 

 

 

 

Fonte: e-fisica (2007) 

 

A Energia Cinética é dada por: 

 

 

 

 

 

.  

Assim, um corpo 

em repouso (que 

não possui 

velocidade v=o), 

não contém 

energia cinética 

(Ec=o). 

É a energia do 

movimento, ou seja, 

é forma de energia 

que os corpos que 

têm velocidade 

possuem. 
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 Conhecida também como energia total, a energia mecânica de um corpo é dada pela 

soma de sua energia potencial e cinética. 

pcm EEE +=  

 

 

 

 

 

 

 

É a energia armazenada por um corpo e que pode ser 

transformada em movimento. 

• Quanto maior a altura do corpo em relação ao 

solo, ou outro referencial, maior a energia 

potencial gravitacional. 

• Quanto maior a massa do corpo, maior sua 

energia potencial. 

• Se a altura do corpo for 

igual a zero em relação 

a referencial, sua 

energia potencial 

gravitacional também é 

igual a zero. 

Epg = 0 

Ep=0 
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Figura 7 – Energia Cinética  

  

Fonte: Portal do Professor (2010) 

 

 Lembrando-se do que vimos anteriormente sobre o princípio da conservação da energia, 

que a energia é apenas transformada de um tipo em outro, na figura acima vemos como essa 

transformação ocorre. No ponto mais alto da pista o skatista tem o máximo de energia potencial 

gravitacional e sua energia cinética e nula. Pois o skatista está em repouso. À medida que ele 

começa a descer adquiri velocidade, ou seja, energia cinética, até chegar ao ponto mais baixo 

da pista onde sua energia cinética é máxima e sua energia potencial é nula.  Assim, a medida 

que o skatista começa o movimento do topo da pista sua energia potencial vai se transformando 

em cinética. 

  

 

 

 

1ª ATIVIDADE – MUDANÇA DE ESTADO DA MATÉRIA 

 

 

 

 

 

 

Enquanto a energia 

cinética está aumentando a 

energia potencial está 

diminuído, porém a energia 

mecânica (total) continua 

constante, pois ocorreu 

apenas uma transformação de 

energia.  
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APÊNDICE M –Roteiro de Aula - Experimento concreto II – CONDUÇÃO TÉRMICA 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE AULA 

 

 

 

 

 

TURMA DE APLICAÇÃO: 2º ANO 

Tempo Previsto: 01 aula. 

 

                                                                                                            

MESTRADO NACIONAL PROFICIONAL EM ENSINO DE FÍSICA – POLO DE 

JI-PARANÁ - UNIR 

 

 

Experimento Real II – CONDUÇÃO TÉRMICA 

 

Objetivo 

Auxiliar os alunos a reconhecer os 

processos de propagação de calor por 

condução e sua relação com a energia, 

além de mostrar como isto está presente 

em seu dia a dia. 

 

Metodologia 

Atividade Experimental, em sala de aula, 

com o uso de um experimento real de 

baixo custo. 

 

Materiais 

• 40 cm de fio de cobre aproximadamente. 

• 03 tachinhas ou percevejos. 

• 01vela. 

• 01caixa de fósforos. 

• 01 prendedor de roupa no varal. 
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• Dica: Professor aproveite o experimento que será realizado para levar os alunos a 

entender que este processo de transferência de calor acontece o tempo todo durante a 

vida deles. Uma panela aquecendo em um fogão, um forno elétrico aquecendo uma 

forma dentro dele, uma grelha aquecendo a carne em dia de churrasco, um ferro 

passando roupa são alguns exemplos deste tipo de propagação de calor. O experimento 

a seguir evidência como a energia na forma de calor ao entrar em contato com uma das 

extremidades do fio chega a outra extremidade. Isto fica claro por causa da queda das 

tachinhas.  

 

I. Acenda a vela. Com os pingos da parafina fixe as tachinhas no fio, respeitando uma 

distância de 5 cm entre elas, como mostra a figura a seguir. 

 

Figura 1 – Condução Térmica - Montagem 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

II. Usando o prendedor de roupa segure o fio e coloque um dos lados em contato com a 

chama da vela, como mostra a figura abaixo, logo após responda as perguntas. 
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Figura 2 – Condução Térmica – Execução 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

1 – Descreva tudo que aconteceu durante a prática do experimento. 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

2 - O fenômeno representado no experimento pode ser visto no seu dia a dia? Onde? 

R._________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

3 – Descreva como ocorreu a transferência de energia (calor) de uma extremidade até a outra.  

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 
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Dica: Professor aproveite o momento para levar o aluno a perceber como as transformações de 

energia estão presentes a todo o momento na vida de cada um dos alunos, no final desta aula 

peça para que citem exemplos de transformações de energia térmicas em outro tipo ou vice-

versa.  Aproveite ainda para debater com os alunos sobre como essa energia térmica é 

transmitida de um corpo para o outro. 

 

ENERGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princípio da Conservação da Energia 

 

 

 

 

 

 

 

Energia está presente em tudo, sem ela seria 

impossível a vida, porém sua definição ainda não é 

precisa. 

Uma das definições mais simples é a de que 

“energia é a capacidade que um corpo tem de realizar 

trabalho” 

Quando damos partida em um veículo, ou 

ligamos uma lâmpada, ou ainda nos alimentamos as 

transformações de energia estão presentes. 

 

Figura 3– Energia e 

Einstein 

 

Fonte: Mundo Edu 

 



206 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Conservação da Energia 

 

Fonte: KD Imagens 

 

 “O princípio da conservação da energia estabelece que a energia não pode ser 

criada e nem destruída, ela apenas se transforma de um tipo em outra”.  Assim para que 

um novo tipo de energia surja e necessário que outra desapareça.  

No caso do nosso experimento ocorre a transformação de energia química em energia 

térmica, de energia térmica em mecânica, de energia mecânica em energia elétrica e de energia 

elétrica em energia luminosa ou térmica novamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Já sabemos que calor é energia, conhecemos agora o princípio da conservação da 

energia, mas como acontece a propagação de calor em um corpo, ou entre corpos? 
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2 - Condução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É a passem de energia de uma partícula para 

outra em meios matérias sólidos. Ao receber 

calor as partículas vibram cada vez mais, e por 

vibrarem e se movimentarem mais se chocam 

uma com a outra transferindo energia. Assim, 

dizemos que na condução a transferência de 

energia ocorre de partícula para partícula.  

Figura 6 – Condução 2 

 

Fonte: UNISUL 

Um exemplo bem claro disto é quanto pegamos em 

uma das pontas da colher com a mão e direcionamos a outra 

até uma chama de um fogão. Depois de alguns segundos 

anda notaremos diferença de temperatura em nossa mão, 

porém se colocarmos a mão na outra ponta da colher 

certamente sentirá já uma grande diferença da temperatura, 

podendo até a queimar a mão. Isto ocorre devidos às 

partículas daquela região estar mais agitadas. Porém na 

outra ponta, onde inicialmente estávamos segurando, as 

partículas ainda não estavam tão agitadas, pois a 

transferência de energia partícula por partícula ainda não 

teria chegado até aquela região.   

Condutores Térmicos 

São materiais onde o processo de 

transferência de calor é intenso. 

Exemplos: Os metais 

 

 

Isolantes Térmicos 

São materiais onde o processo de 

transferência de calor é bem fraco, quase 

nulo. 

Exemplos: madeira, isopor, papel, 

lã e etc. 

 

Figura 5 – Condução 1 

 

Fonte: todamateria 
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APÊNDICE N – Roteiro de Aula - Experimento concreto III – CONVECÇÃO TÉRMICA 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE AULA 

 

 

 

 

 

TURMA DE APLICAÇÃO: 2º ANO 

Tempo Previsto: 01 aula 

 

 

                                                                                                            

MESTRADO NACIONAL PROFICIONAL EM ENSINO DE FÍSICA – POLO DE 

JI-PARANÁ - UNIR 

 

 

Experimento Real III – CONVEÇÃO TÉRMICA – CATA VENTO 

 

Objetivo 

Auxiliar os alunos a reconhecer os 

processos de propagação de calor por 

convecção e sua relação com a energia, 

além de mostrar como isto está presente 

em seu dia a dia. 

 

Metodologia 

Atividade Experimental, em sala de aula, 

com o uso de um experimento real de 

baixo custo. 

 

Materiais 

• 01 vela.    ●   01 caixa de fósforos. 

• 01 lata de refrigerante vazia  ●   01 estilete 

• 01 régua    ●   01 compasso 

• 01 tesoura 

• 01 pedaço de 1m de Linha de costura. 



209 

 

 

 

 

• Dica: Professor aproveite o experimento que será realizado para levar os alunos a 

visualizar como as correntes de ar quente se propagam para cima, isto ocorre devido a 

densidade menor massa de ar quente sobre a chama da vela, assim, essa massa que é 

mais quente, logo mais leve e por isso tende a subir. Assim o uso do cata-vento e seu 

movimento mostra essa propagação claramente. 

 

• Explique que este tipo de propagação de calor é chamado de convecção térmica. Este 

tipo de propagação de calor está presente no dia a dia de cada aluno, como por exemplo: 

Quando ele liga o ar condicionado em sua casa, o ar frio por ser mais denso, mais 

pesado, tende a descer. Isto explica o porquê o ar condicionado tem que ser colocado na 

parte superior do ambiente de instalação.  

 

PROCEDIMENTO 

 

VI. Com o estilete recorte a parte superior e a inferior da latinha, como mostra a figura 

abaixo. 

Figura 1 – Cata-vento – Montagem 1 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

VII. Recorte o cilindro que sobrou de forma que vire um retângulo, como mostra a figura a 

seguir. 
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Figura 2 – Cata-vento – Montagem 2 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

VIII. Recorte o retângulo no meio, de tal forma que as duas partes virem um quadrado. 

 

Figura 3 – Cata-vento – Montagem 3 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

IX. Com a ponta do compasso fure no centro de cada quadrado e ainda com a ponta do 

compasso colocada no centro de um dos quadrados. coloque a ponta de grafite nesse 

furo e risque um círculo, no quadrado, com a ponta de metal.  
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Figura 4 – Cata-vento – Montagem 4 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

X. Com o estilete ou uma tesoura recorte o círculo, depois com a régua e o estilete, divida 

o círculo em 08 partes, conforme a figura: 

 

Figura 5 – Cata-vento – Montagem 5 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

XI. Recorte sobre os traços deixando um pequeno espaço sem cortar perto do centro. Em 

seguida curve cada parte um pouco, sempre do mesmo jeito, obtendo um cata-vento. 
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Figura 6 – Cata-vento – Montagem 6 

    

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

Figura 7 – Cata-vento – Montagem 7 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

XII. Prenda um palito de fosforo no centro do furo do cata-vento e depois amarre a linha de 

costura no palito, como mostra a figura abaixo. 
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Figura 8 – Cata-vento – Montagem 8 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

XIII. Acenda a vela, pendure o cata-vento a uma altura de 10 cm acima da chama da vela, 

como mostra a figura. Depois observe a chama da vela, o movimento do cata-vento e 

responda as perguntas abaixo. 

 

Figura 9 – Cata-vento – Montagem 8 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 
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1 – Descreva o que aconteceu com o cata-vento? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

XIV. Aproxime sua mão de um dos lados da chama da vela. Depois coloque sua mão entre a 

chama da vela e o cata-vento como mostra a figura abaixo. 

 

Figura 10 – Propagação de Calor 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

2 – A respeito da propagação de calor, explique a diferença entre quando você colocou sua mão 

ao lado da chama da vela e entre a chama da vela e o cata-vento.  

R._________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

3 – Baseado no que você respondeu na pergunta anterior, no seu ponto de vista o que fez o cata-

vento girar? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 
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CONVECÇÃO TÉRMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já sabemos que calor é energia que se propaga de um corpo para o outro, mas você já 

pensou como acontece essa propagação? 

Processos de Propagação de Calor 

1 – Convecção 

Figura 11 - Convecção 

 

Fonte: MyBrain Society (2016) 

É observado em líquidos e gases. Neste processo, o calor se propaga devido à diferença 

de temperatura. Na figura acima, na parte inferior da panela, a água está mais quente, ou seja, 

sua densidade é menor, o que faz com essa porção de água de menor densidade seja deslocada 

para cima. Enquanto isso, na parte superior da panela a água está a uma temperatura menor, ou 

seja, com uma densidade maior, o que leva essa porção de água de densidade maior a se deslocar 

até a parte superior da panela, formando assim um ciclo como podemos observar na figura 

acima. 

Assim, dizemos que no processo de propagação de calor por convecção, as massas de 

gás ou de um líquido, quanto mais quente, tende a subir, e quanto mais frio, tende a descer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Convecção 2 

 

Fonte: UNISUL 

Figura 13 – Convecção 3 

  

Fonte: UNISUL 
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APÊNDICE O – Roteiro de Aula - Experimento concreto IV – RADIAÇÃO TÉRMICA 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE AULA 

 

 

 

 

 

TURMA DE APLICAÇÃO: 2º ANO 

 

Tempo Previsto: 01 aula 

Procedimento 

                                                                                                            

MESTRADO NACIONAL PROFICIONAL EM ENSINO DE FÍSICA – POLO DE 

JI-PARANÁ - UNIR 

 

 

Experimento Real IV – RADIAÇÃO TÉRMICA  

 

Objetivo 

Auxiliar os alunos a reconhecer os 

processos de propagação de calor por 

radiação e sua relação com a energia, 

além de mostrar como isto está presente 

em seu dia a dia. 

 

Metodologia 

Atividade Experimental, em sala de aula, 

com o uso de um experimento real de 

baixo custo. 

 

Materiais 

• 02 latas de refrigerante   ●   02 termômetros 

• 01 cronômetro.    ●  01 lâmpada incandescente (100 w) 

• interruptor liga-desliga.   ●  01 Soquete de lâmpada. 

• 4 m de fio de cobre     ●  01 plug-macho 

• tinta preta e branca    ●  01 pincel. –  

• 01 cartolina,      ●  01lápis 

• 01 compasso,      ●  01 fita adesiva. –  

• 01 folha de isopor 
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I. Peça para os alunos pintarem as duas latinhas em casa, por dentro e por fora e deixarem 

secar até o dia da aula. Eles devem pintar uma das latinhas de preto e a outra de branco. 

 

Figura 1 – Latas Preta e Branca 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

II. Desenhe dois círculos na cartola e recorte. No centro de cada círculo faça um furo da 

largura do termômetro  

III. Recorte as tampas das latinhas e usando fita adesiva vede a tampa com os círculos de 

cartolina. 

IV. Na folha de isopor faça um buraco do tamanho do soquete da lâmpada e encaixe o 

soquete, como mostra a figura a seguir. 

V. Por baixo da folha de isopor faça a parte de instalação elétrica, como mostra a figura a 

seguir 

 

 

 

 



218 

 

 

 

 

Figura 2 – Instalação elétrica da Lâmpada 

 

Fonte: vaicontudo 

 

VI. Coloque a lâmpada no soquete e as duas latinhas a uma distância de 5 cm da lâmpada, 

uma de cada lado. Posicione os termômetros dentro das latinhas, como mostra a figura 

abaixo. 

Figura 3 – Experimento Irradiação Térmica 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

VII. Registre a temperatura inicial dentro de cada latinha de refrigerante e ligue a lâmpada. 

Depois, a cada 2 minutos veja novamente a temperatura em cada latinha e anote na 

tabela a seguir: 
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Tabela 1 – Temperatura das Latinhas 

TEMPO (Min.) 0 2 4 6 8 

TEMPERATURA (º C) – 

Branca 

     

TEMPERATURA (º c) – 

Preta 

     

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

VIII. Analise o experimento e o gráfico e responda as perguntas 

 

1 – O que levou ao aumento de temperatura dentro das latinhas. 

R._________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

2 - Qual latinha teve aumento de temperatura mais rápido? Por que a referida latinha se aqueceu 

mais? 

R._________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

3 – Como ocorreu a propagação de calor da lâmpada para as latinhas? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

4 – Qual das latinhas teve uma melhor eficiência na transformação de energia luminosa em 

energia térmica? Por quê? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 
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• Dica: Professor aproveite o momento do experimento para levar o aluno a perceber 

como as transformações de energia estão presentes a todo o momento na vida de cada 

um dos alunos, no final desta aula peça para que citem exemplos de transformações de 

energia térmicas em outro tipo ou vice-versa.  Aproveite ainda para debater com os 

alunos sobre como essa energia térmica é transmitida de um corpo para o outro. 

 

 

O que é temperatura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 

 

 

 

 

O que é calor? 

 

 

 
 

Figura 4 – Transferencia de Calor 

 

Fonte: Uol Noticias (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pouca Agitação = 

Temperatura Baixa 

 

Muita Agitação = 

Temperatura Alta 
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 Calor é energia, como vimos. Energia que se propaga de forma espontânea. Um exemplo 

mais conhecido dessa propagação é a que o Sol transfere para Terra através de ondas 

eletromagnéticas. 

 

Figura 6 – Calor e Propagação 

 

Fonte: Amazonasatual (2015) 

 

 

 

Explicando calor de forma bem simples, ele é um tipo de energia 

térmica em movimento de um corpo para o outro devido a 

diferença de temperatura entre eles. 

 

Figura 5 – Calor 

  

Fonte: Mundo da Educação 
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Irradiação Térmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 18 – Irradiação Térmica 2 

 

 

 

 

 

 

Irradiação Térmica – Aplicações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É considerado o mais importante processo 

de propagação de calor, pois sem ele, a 

energia proveniente do Sol não chegaria até 

a Terra, e sem essa energia não teríamos 

vida em nosso planeta. Nesse processo o 

calor se propaga através de ondas 

eletromagnéticas. Essa propagação se dá 

através de meios materiais e no vácuo 

(ausência de meio).  

Você Sabia!!! 

A terra está a uma distância de 150.000.000 

Km aproximadamente do sol e nesta região 

não existe meio material, e essa ausência de 

meio é chamada de vácuo. A energia do Sol 

percorre toda essa região até chegar a Terra. 

Fonte:  Radiação.Wenode 

 

Fonte: Portal do professor 

 

Umas das aplicações mais interessante e 

de alta necessidade atualmente é a captação da 

irradiação solar por placas fotovotaicas para 

geração de energia elétrica ou térmica. 

 

 

Fonte: Portal do professor 
 

Outra aplicação interessante do 

uso deste tipo de propagação de calor são 

as estufas cujo objeto é manter as plantas 

em um local com temperatura 

equilibrada. 
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APÊNDICE P – Roteiro de Aula - Experimento concreto V – TENSÃO E CORRENTE  

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE AULA 

 

 

 

 

 

TURMA DE APLICAÇÃO: 3º ANO 

Tempo Previsto: 02 aulas 

 

 

                                                                                                            

MESTRADO NACIONAL PROFICIONAL EM ENSINO DE FÍSICA – POLO DE 

JI-PARANÁ - UNIR 

 

 

Experimento Real V – TENSÃO, CORRENTE ELÉTRICA E CURTO 

CIRCUÍTO 

 

Objetivo 

Auxiliar os alunos a compreenderem, 

através de um experimento real, o que é 

um circuito elétrico, corrente elétrica, 

curto circuito e diferença de potencial, 

além de mostrar como isto está presente 

em seu dia a dia. 

 

Metodologia 

Atividade Experimental, em sala de aula, 

com o uso de um experimento real de 

baixo custo. 

 

Materiais 

• 2 Pilhas D 

• 2 metros de fio para ligação dos LEDs 

• 4 LEDs 

• 01 chave de liga e desliga 

• 01 esponja de aço 

• 01 fita isolante 
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Figura 1 – Materiais 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dica: Professor aproveite esse experimento para enfatizar o perigo de uma instalação 

elétrica feita por alguém que não tem conhecimento de eletricidade. 

 

 

1 – Experimento Curto Circuito 

 

 

I. Junte as duas pilhas fixando elas com a fita isolante, como mostra a figura abaixo. 

 

 

 

Curto Circuito 

Um curto-circuito só acontece quando a corrente elétrica 

percorre um condutor ou um dispositivo encontrando apenas 

uma resistência muito pequena, causando assim, um 

superaquecimento no circuito elétrico. A falta de resistência 

permite que os elétrons se movimentem a uma velocidade maior, 

aquecendo a região, levando ao fogo em todo o circuito. 
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Figura 2- Pilhas Ligadas em Série. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

II. Agora, em cada um dos polos das pilhas fixe, com fita isolante, um pedaço aproximado 

de 20 cm de fio, como mostra a figura a seguir. 

 

Figura 3 – Montagem Experimento Curto Circuito 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

 

III. Depois pegue um pedaço da esponja de aço, estique-a levemente, e com as duas pontas 

restantes do fio toque na palha de aço, como mostra a figura a seguir. Depois de fazer 

suas observações tente responder as perguntas abaixo 
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Figura 3 – Execução Experimento Curto Circuito 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

1 – Você sabe por que a esponja de aço pegou fogo? Se sim, por quê? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

2 - O fenômeno representado no experimento pode ser visto no seu dia a dia, ele pode trazendo 

consequências e muitas vezes podem colocar a vida de pessoas em risco. Com o conhecimento 

que você possui sobre este fenômeno descreva o que ocorre. 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 
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2 – Experimento Tensão Elétrica ou D.D.P e Corrente elétrica. 

 

 

 

 

 

IV. Corte dois pedaços de fios de aproximadamente 10 cm; ligue um dos fios ao terminal 

positivo da chave liga e desliga, e o outro na parte negativa da chave. Tudo isto com a 

chave desligada, como mostra a figura abaixo. 

 

Figura 4 – Montagem Experimento Tensão Elétrica 1 

  
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

 

Curto Circuito 

Como os elétrons não encontram resistência na 

esponja de aço, eles se movimentam com maior 

velocidade, aumentando o aquecimento na região da 

esponja de aço até provocar a queima da mesma. O 

experimento com este experimento demostra como 

acontece o curto circuito em instalações elétricas. 

Quando um curto circuito ocorre a corrente que se 

move nos condutores do circuito aumenta 
Assim o curto na rede provoca um aumento da corrente elétrica nos condutores, que 

leva também a um aumento na temperatura dos condutores e causar o derretimento da parte 

isolante dos matérias condutores, e não havendo uma defesa no circuito, poderemos ter com 

fim de toda essa situação um incêndio.  

Dizemos então que a pouca resistência da esponja leva o gerador á funcionar em 

curto circuito, onde a corrente será máxima, provocando o superaquecimento da esponja. 
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V. Depois ligue umas duas pontas a uma das pernas do LED e a outra ponta do fio a outra 

perna do LED, como mostra a figura a seguir. Ligue a chave e analise o que aconteceu 

e responda. 

 

Figura 4 – Montagem Experimento Tensão Elétrica 1 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

1 – O que aconteceu no circuito que você montou? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

• Dica: Professor aproveite à pergunta a cima para introduzir o conceito de corrente 

elétrica. Explique que a LED não ligou, pois não existe corrente elétrica no circuito. 
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Corrente Elétrica 

Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, que são as partículas 

portadoras de carga elétrica. Para termos esse movimento é necessário uma diferença de 

Potencial ou a chamada Tensão. 

Para medir a corrente elétrica, pessoas que trabalham com eletricidade geralmente 

utilizam um amperímetro, ou um multímetro que tem a função de amperímetro. 

          Figura 5 – Amperímetro   Figura 6 - Multímetro 

             

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Imagine uma rodovia com uma quantidade enorme de carros transitando por ela.  
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VI. Com a chave desligada, junte a parte do primeiro experimento (Curto circuito) com o 

que montamos agora. A Figura abaixo mostra como deve ficar o circuito. 

 

Imagine que você tenha a missão de calcular o fluxo de carro dessa rodovia. O que você 

faria? Uma forma simples de resolver esta situação é imaginar uma linha de chegada para estes 

carros e começar a contar o número de carros que passam por essa linha, por exemplo, a cada 

minuto. Assim a razão entre a quantidade de carros e o tempo te dará o fluxo de carro nesta 

rodovia. Imagine agora que cada carro seja um elétron percorrendo um fio (rodovia). Logo para 

calcularmos a corrente basta dividir a quantidade de elétron (carga) que passa por uma linha de 

chegada (secção transversal) por certo intervalo de tempo. 

 

Curto Circuito 

Um curto-circuito só acontece quando a corrente elétrica percorre um condutor ou um 

dispositivo encontrando apenas uma resistência muito pequena, causando assim, um 

superaquecimento no circuito elétrico. 

Tensão Elétrica 

 Não é fácil explicar o conceito de explicar Tensão Elétrica, mas de uma forma simples 

para que aluno possa entender, Tensão Elétrica está relacionado a quantidade de energia 

envolvida na movimentação de uma carga elétrica entre dois pontos. Também conhecida como 

Diferença de Potencial (DDP), ou seja, a diferença de potencial entre dois pontos, dada pela 

equação. 

 

 

Para ficar mais claro, a Tensão elétrica é o que permiti o movimento dos elétrons. Em 

nossas casas a redes centrais de fornecimento de energia proporcionam a Tensão Elétrica ou 

D.D.P. 

Figura 7 – Tensão Elétrica 

 

Fonte : Elaborada pelo Autor (2018) 
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Figura 8 – Montagem Experimento Corrente Elétrica 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

VII. Ligue a chave novamente, verifique o que aconteceu e responda as perguntas a seguir. 

 

2 – Do seu ponto de vista, o que fez a lâmpada ligar, sabendo que na primeira parte do 

experimento a lâmpada não ligou? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

• Dica: Professor aproveite o momento para explicar que seria impossível obter corrente 

elétrica sem termos a Tensão elétrica (D.D.P). Explique que os elétrons só se 

movimentam devido essa diferença de potencial entre dois pontos. 
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APÊNDICE Q – Roteiro de Aula - Experimento concreto VI – RESITORES EM SÉRIE 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE AULA 

 

 

 

 

 

TURMA DE APLICAÇÃO: 3º ANO 

Tempo Previsto: 02 aulas 

 

                                                                                                            

MESTRADO NACIONAL PROFICIONAL EM ENSINO DE FÍSICA – POLO DE 

JI-PARANÁ - UNIR 

 

 

Experimento Real VI – ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES EM SÉRIE 

 

Objetivo 

Auxiliar os alunos, através de um 

experimento real, a compreender o que é 

uma associação em de resistores em 

série, além de mostrar como isto está 

presente em seu dia a dia. 

Metodologia 

Atividade Experimental, em sala de aula, 

com o uso de um experimento real de 

baixo custo. 

 

Materiais 

• 2 Pilhas D    ●  01 Bateria de 9 V 

• 04 metros de fio para ligação dos LEDs 

• 04 LEDs azul ou branco (Tenha sempre alguns de reserva) 

• 01 LED amarelo ou vermelho. (Tenha sempre alguns de reserva) 

• 01 chave de liga e desliga 

• 01 esponja de aço 

• 01 fita isolante 
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Figura 1 - Materiais 

 

Resistência Elétrica 

 Já sabemos que a medida que temos uma tensão entre dois pontos, criamos uma corrente 

elétrica, ou seja, os elétrons se movimentam entre esses dois pontos. Ao se movimentarem, os 

elétrons encontram uma oposição ao seu movimento, provocada pelos átomos do qual o material 

é formado. A essa oposição chamamos de resistência elétrica.  

Figura 9 – Resistencia Elétrica 1   Figura 10 – Resistencia Elétrica 2 

          

Fonte: Mundodaeletrica    Fonte: Mundodaeletrica 

Sua unidade de medida no SI é o Ohm (Ω). 

Resistor Elétrico 

 É qualquer componente de um circuito elétrico que tenha a função de conter a corrente 

elétrica, ou seja, de diminuir a velocidade dos elétrons, através da resistência provocada pelos 

átomos que formam o material. Os elétrons livres se chocam com os átomos do material e provoca 

um aquecimento naquela região, esse fenômeno é chamado de efeito Joule. 

Figura 11 – Resistencia Elétrica 3 

 

Fonte: Interna.coceducação 

Assim qualquer dispositivo elétrico que transforma energia elétrica em energia térmica é 

considerado como resistor elétrico,  

 

Representação gráfica de um resistor em um circuito elétrico. 
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• Dica: Professor, antes de começara o experimento, explique o que é Resistência Elétrica 

e Resistor Elétrico. 

 

I. Junte as duas pilhas fixando elas com a fita isolante, como mostra a figura abaixo. 

 

 

Figura 2 – Pilhas Ligadas em Série 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

II. Para esta parte use apenas os LEDs azuis ou brancos. Corte um pedaço de fio de 10 cm, 

descasque uma das pontas e ligue a perna positiva do LED, corte um outro pedaço de 

fio de 10 cm descasque as duas pontas unindo um lado a outra perna do LED (negativa) 

e a outra ponta na parte positiva de outro LED. Faça isso com os quatro LEDs, como 

mostra a figuras a seguir. 

 

Figura 3 – Montagem Experimento Associação de Resistores em Série 1 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 
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Figura 4 – Montagem Experimento Associação de Resistores em Série 2 

   

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

Figura 5 – Montagem Experimento Associação de Resistores em Série 3 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

III. Corte dois pedaços de fios de 10 cm, descasque as pontas deles e ligue um deles a parte 

positiva da chave e o outro a parte negativa da chave, como mostra a figura. 
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Figura 6 – Montagem Experimento Associação de Resistores em Série 4 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

IV. Coloque o conector na bateria, como mostra a figura, e lembre-se que o fio vermelho 

representa o polo positivo da bateria e o preto representa o polo negativo.  

 

 

Figura 7 – Montagem Experimento Associação de Resistores em Série 5 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

• Por fim una todas as partes do circuito como mostra a figura a seguir. Ligue a chave. 
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Figura 8 – Montagem Experimento Associação de Resistores em Série 6 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

• Dica: Professor, sem fazer perguntas, diga aos alunos que eles acabaram de fazer uma 

ligação de resistores em série. Mostre, que para associar de forma corretas as lâmpadas 

ou LEDs em série é necessário ligar sempre o terminal positivo de uma ao negativo da 

outra, e assim sucessivamente. 

 

V. Peça aos alunos para observar a luminosidade das LEDs, em seguida diga para eles 

retirarem dois LEDs e deixarem apenas duas conectadas no circuito. 

VI. Analise novamente a luminosidade das lâmpadas e responda as perguntas. 

 

1 – O que aconteceu com a luminosidade das LEDs que restaram no circuito. 

R._________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

2 – Explique do seu ponto de vista, por que a luminosidade das LEDs que restaram aumentou? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 
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• Dica: Professor aproveite o momento para explicar aos alunos que numa associação de 

resistores em série, a voltagem e dividida entre os resistores, assim, quanto mais LEDs 

tivermos no circuito, menor a luminosidade de cada uma delas, e quanto menor a 

quantidade de LEDs maior a luminosidade de cada uma delas. Sendo assim podemos 

dizer que: 

 

Ubateria = Uled1 + Uled2 + Uled3 + Uled4 

 

VII. Agora usando um multímetro digital, na posição de 20 volts, como mostra a imagem 

abaixo. 

 

 

Figura 9 – Multímetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

VIII. Meça a tensão elétrica em cada LED e na bateria, conforme ilustrado nas imagens a 

seguir respectivamente, preencha a tabela abaixo com os valores medidos.  

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYqfCAqIPZAhXLCpAKHQTCCC8QjRx6BAgAEAY&url=http://guiadainformacao.blogspot.com/2009/10/como-testar-se-uma-fonte-de-alimentacao.html&psig=AOvVaw1RZGByTtK4QxyOnM4AZs5R&ust=1517526217020287
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Figura 10 –Experimento Associação de Resistores em Série – Tensão LEDs 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

 

Figura 11 –Experimento Associação de Resistores em Série – Tensão Bateria 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 
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Tabela 1 – Tensão Elétrica 

Local Medido Tensão Elétrica Medida 

Led 01  

Led 02  

Led 03  

Led 04  

Bateria  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

5 – Descreva o que você notou sobre as tensões das LEDs? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

6 – As somas da tensão nos quatros LEDs são iguais a aproximadamente a da Bateria? 

R._________________________________________________________________________. 

 

IX. Meça a corrente nos terminais de cada LED e nos terminais da bateria, da mesma forma 

que foi medido a tensão elétrica e preencha a tabela abaixo com os valores medidos.  

Logo em seguida responda a pergunta. 

 

Tabela 2 – Corrente Elétrica 

Local Medido Corrente Elétrica Medida 

Led 01  

Led 02  

Led 03  

Led 04  

Bateria  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

7 – Ao medir a corrente entre todas as lâmpadas, em um circuito em série, o que você notou? 
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R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

X. Troque um dos LEDs azul ou branco pelo amarelo ou vermelho. Ligue o circuito 

novamente e analise a diferença da luminosidade dos LEDs azul ou branco, em relação 

ao LED adicionado agora. Responda a pergunta. 

 

8 – Houve diferença entre as luminosidades do LEDs?  Se sim, explique. 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

XI. Retire cada um dos LEDs do circuito e meça a resistência de todos eles. Para medir a 

resistência de cada LED, coloque o multímetro na opção de medir resistência, como 

mostra a figura abaixo. 

 

Figura 12 – Multímetro – Resistencia Elétrica 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 
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XII. Para medir cada LED, coloque o cabo vermelho (Positivo) encostado na maior perna do 

LED (Positivo) e o cabo preto (negativo) na perna menor do LED (negativo), como 

mostra a figura a seguir. Preencha a tabela abaixo. 

 

Figura 13 – Multímetro – Resistencia Elétrica 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

Tabela 3 – Resistência elétrica 

Local Medido Resistência Elétrica Medida 

Led 01  

Led 02  

Led 03  

Led 04 (amarelo ou vermelho)  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

• Dica: Professor aproveite os dados colhidos pelos alunos para frisar novamente a 

divisão da tensão entre os resistores, além de explicar que numa associação de resistores 

em série a tensão elétrica em cada LED depende da resistência de cada LED, assim 

quanto maior for a resistência da lâmpada maior será a voltagem entre os terminais da 
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lâmpada, e maior sua luminosidade. Cada voltagem ou tensão pode ser encontrada 

através da 1ª Lei de Ohm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U = R.i         1ª Lei de OHM 
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Associação de resistores em série 

 Um circuito de resistores ligados em série é aquele cuja 

corrente elétrica encontra apenas um caminho para percorrer. 

Nele a corrente é constante, os elétrons têm apenas um 

caminho para percorrer, por isso dizemos que a corrente total 

no circuito e a mesma medida em qualquer resistor. 

i = i1 = i2 = i3 = i4 
 

As luzes de arvore de 

natal geralmente são 

ligadas em série 

 
Numa associação de resistores em série Tensão elétrica e corrente tem 

comportamentos diferentes no circuito elétrico. Enquanto a corrente elétrica é constante a 

diferença de potencial ou tensão será diferente, se as resistências dos resistores forem 

diferentes. Assim quanto maior a resistência de um dispositivo elétrico maior a voltagem 

necessária para que aquele dispositivo funcione adequadamente, logo podemos dizer que 

tensão e resistência são proporcionais.  Assim a tensão fornecida pela bateria (gerador) é 

dividida conforme a resistência de cada resistor. 

U = U1 + U2 + U3 + U4 

Em nosso dia a dia, aparelhos que tem resistências grandes gastam mais energia, 

isto porque eles exigem mais tensão. Um exemplo são os chuveiros e ar condicionado cuja 

resistência elétrica é grande, que são alguns dos vilões do consumo de energia.  

Figura 13 - Resistores – Aparelhos Elétricos 

 

Fonte: Procon 
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A aplicação mais conhecida deste tipo de associação são os circuitos de LED que ficam 

nas árvores de natal, os pisca-piscas. Toda vez que uma das lâmpadas queima, todas as outras 

apagam, pois, todas as LED deixam de receber a corrente elétrica. 

Outro dispositivo elétrico que utiliza esse tipo de associação são os sensores de presença 

ou mais conhecidos como relé, que precisam estar em série com as lâmpadas para que seu 

funcionamento seja correto, caso contrário à lâmpada permanecerá ligada o tempo todo. 

 

Numa associação de resistores em série único interruptor, em qualquer lugar na casa, 

comanda todas as lâmpadas. Porém quando uma das lâmpadas se queima ou é retirada, todas 

as outras se apagam. Outra desvantagem de usar este tipo de associação é fato de quanto mais 

lâmpadas associarmos menor a luminosidade delas, pois a energia elétrica se distribui entre 

todas as lâmpadas. 
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APÊNDICE R – Roteiro de Aula - Experim. concreto VII – RESISTORES EM PARALELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE AULA 

TURMA DE APLICAÇÃO: 3º ANO 

Tempo Previsto: 02 aulas 

 

                                                                                                            

MESTRADO NACIONAL PROFICIONAL EM ENSINO DE FÍSICA – POLO DE 

JI-PARANÁ - UNIR 

 

Objetivo 

Auxiliar os alunos, através de um 

experimento real, a compreender o que é 

uma associação de resistores em 

paralelo, além de mostrar como isto está 

presente em seu dia a dia. 

 

Metodologia 

Atividade Experimental, em sala de aula, 

com o uso de um experimento real de 

baixo custo. 

 

Materiais 

 

• 2 Pilhas D    ●  01 Bateria de 9 V 

• 04 metros de fio para ligação dos LEDs 

• 04 LEDs azul ou branco (Tenha sempre alguns de reserva) 

• 01 LED amarelo ou vermelho. (Tenha sempre alguns de reserva) 

• 01 chave de liga e desliga 

• 01 fita isolante 

 

Experimento Real VII – ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES EM 

PARALELO 
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Figura 1 - Materiais 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

I. Junte as duas pilhas fixando elas com a fita isolante, como mostra a figura abaixo.  

 

Figura 2 – Pilhas Associada em Série 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

II. Corte oito pedaços de fio de aproximadamente 10 cm e descasque todas as pontas. 

Conecte cada um dos fios a umas das pernas dos LEDs, como mostra a imagem abaixo. 
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Figura 3 – Montagem do Experimento Associação de Resistores e Paralelo 1 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

III. Corte seis pedaços de fio de aproximadamente 5 cm e descasque todas as pontas. Depois 

conecte os fios de três em três, como mostra a imagem a seguir. As duas ligações que 

vão se formar serão os dois lados do circuito em paralelo. Eles vão funcionar, um como 

fio positivo e o outro como o negativo. 

 

Figura 4 – Montagem do Experimento Associação de Resistores e Paralelo 2 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

IV. Agora conecte a parte do circuito construída no item II com a montada no item III, como 

mostra a imagem abaixo. 
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Figura 5 – Montagem do Experimento Associação de Resistores e Paralelo 3 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

V. Com quatro parafusos faça uma haste de sustentação para o circuito, colocando-os nos 

quatro cantos do circuito. Fixe os quatro parafusos na folha de isopor. Faça a mesma 

coisa com as pernas dos quatro LEDs, como mostra a figura. 

 

Figura 6 – Montagem do Experimento Associação de Resistores e Paralelo 4 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 
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VI. Corte dois pedaços de fios de 10 cm, descasque as pontas deles e ligue um deles a parte 

positiva da chave e o outro a parte negativa da chave, como mostra a figura. 

 

Figura 7 – Montagem do Experimento Associação de Resistores e Paralelo 5 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

VII. Agora, em cada um dos polos das pilhas fixe, com fita isolante, um pedaço aproximado 

de 20 cm de fio, como mostra a figura a seguir. 

 

 

Figura 8 – Montagem do Experimento Associação de Resistores e Paralelo 6 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

VIII. Ligue todas as partes já montadas do circuito, como mostra a imagem a seguir.  
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Figura 9 – Montagem do Experimento Associação de Resistores e Paralelo 7 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

IX. Ligue a chave liga-desliga, observe o circuito e responda a pergunta abaixo. 

 

1 – Os LEDs se acenderam ao ligar a chave? A luminosidade foi a mesma entre todos os LEDs? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

2 – Você conhece algum dispositivo elétrico que é associado em paralelo?  Quais? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

X. Coloque o multímetro digital, na posição de 20 volts, como mostra a imagem abaixo. 
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Figura 10 - Multímetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

XI. Meça a tensão elétrica nos terminais de cada LED e nos terminais das pilhas, conforme 

ilustrado nas imagens a seguir respectivamente, preencha a tabela abaixo com os valores 

medidos.  

 

Figura 11 – Experimento Associação de Resistores e Paralelo - Tensão 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYqfCAqIPZAhXLCpAKHQTCCC8QjRx6BAgAEAY&url=http://guiadainformacao.blogspot.com/2009/10/como-testar-se-uma-fonte-de-alimentacao.html&psig=AOvVaw1RZGByTtK4QxyOnM4AZs5R&ust=1517526217020287
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Figura 12 – Experimento Associação de Resistores e Paralelo - Tensão 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

Tabela 1 – Tensão Elétrica 

Local Medido Voltagem Elétrica Medida 

Lâmpada 01  

Lâmpada 02  

Lâmpada 03  

Bateria  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

• Dica: Professor aproveite este momento para explicar que numa associação de resistores 

em paralelo a voltagem é a mesma em todos os terminais das lâmpadas e que cada 

voltagem ou tensão pode ser encontrada através da 1ª Lei de Ohm. 

 

 

 

U = R.i         1ª Lei de OHM 
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3 – O que você notou sobre a voltagem de cada lâmpada quando temos uma associação de 

resistores em Paralelo? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

4 – A Voltagem das lâmpadas é aproximadamente a mesma da Bateria? 

R._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

5 – Você observou alguma relação entre a voltagem e a luminosidade das lâmpadas? 

R._________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

XII. Desligue o circuito, desconecte uma das LEDs, como mostra a figura abaixo e ligue o 

circuito novamente. Observe o circuito e logo em seguida responda as perguntas abaixo. 

 

Figura 13 – Experimento Associação de Resistores e Paralelo – Corrente Elétrica 1 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

6 – O que aconteceu com as outras lâmpadas do circuito elétrico? Explique o que está 

acontecendo? 



255 

 

 

 

 

R._________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

• Dica: Professor aproveite o momento para explicar que numa associação de resistores 

em paralelo (lâmpadas), ao desligar ou queimar um dos resistores os outros continua 

funcionando, pois a corrente elétrica não é interrompida nos terminais das outras 

lâmpadas, isto acontece porque a corrente elétrica tem outro caminhos para percorrer, 

Podemos ver isto na sala de aula, pois quando queima  uma das  lâmpada da sala de aula 

as outras continuam acessas.. 

XIII. Para continuar, vamos medir a corrente elétrica entre os terminais das LEDs e entre os 

terminais das pilhas, como mostra as imagens a seguir. Anote os valores medidos na 

tabela abaixo e responda à pergunta. 

XIV. Para medir a corrente em cada LED é necessário desconectar a LED e ligar os fios aos 

medidores do multímetro. 

 

Figura 13 – Experimento Associação de Resistores e Paralelo – Corrente Elétrica 2 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

I. Para medir a corrente das pilhas é necessário desconectar os fios que estão ligados direto 

aos dois polos das pilhas e ligar os fios aos medidores do multímetro. 
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Tabela 2 – Corrente Elétrica 

Local Medido Corrente Elétrica Medida 

Led 01  

Led 02  

Led 03  

Led 04  

Pilhas  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

Figura 14 – Experimento Associação de Resistores e Paralelo – Corrente Elétrica 3 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

7 – Existe diferença entre a corrente elétrica medida entre os terminais das LEDs e a corrente 

elétrica medida entre os terminais da bateria? Se sim, então responda: a soma das correntes de 

cada LED é igual ao valor da corrente vinda da bateria? 

R._________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 
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• Dica: Professor explique que numa associação em paralelo a corrente se divide entre os 

resistores por isso a soma das correntes medidas nas três lâmpadas é igual a corrente 

medida na bateria, ou seja: 

 

321 lâmpadalâmpadalâmpadabateria iiii ++=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associação de Resistores em Paralelo 

São as mais utilizadas nas instalações elétricas de residências, prédios, fábricas, onde 

tomadas e lâmpadas estão ligadas em paralelo, além dos aparelhos elétricos. Sua grande 

aplicação se dá pelo fato de se obter uma mesma tensão em todos os resistores com uma 

divisão de corrente, além do fato de, ao associarmos esses resistores em paralelo, obtemos 

uma menor resistência elétrica no circuito. Assim numa associação de resistores em paralelo 

sempre teremos uma resistência equivalente no circuito elétrico, menor do que o da menor 

exibida no circuito.  

 

Dizermos então que numa associação de 

resistores em parelho: 

• O movimento dos elétrons pelo circuito 

elétrico se divide proporcionalmente a 

resistência do resistor. 

i = i1 + i2 + i3 + ... +  in 

Fonte: Mundo da Elétrica 

 

• A tensão ou diferença de 

potencial é igual em todos 

resistores, logo: 

U = U1 + U2 + U3 + ... + Un 

Figura 13 – Resistencia Elétrica 3 

 

 

Fonte: gt-mre ufsc 
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• O inverso da resistência equivalente é igual o inverso da soma de todos resistores 

associados em paralelo. 

 

• Numa associação de lâmpadas em paralelo, quando uma lâmpada queima ou é retirada, 

as outras continuam funcionando. 

 
Figura 15 – Associação de Resistores em Paralelo – Lâmpada Queimada 

 

Fonte: Companhia das Ciências 

• Quando aumentamos o número de lâmpadas associadas em paralelo, a luminosidade 

continua sempre a mesma, isto ocorre pelo fato da tensão nunca se dividir em uma 

associação de resistores em paralelo, diferente do que acontece numa associação em 

série, aonde a luminosidade das lâmpadas vai diminuindo à medida que novas lâmpadas 

vão sendo acrescentada ao circuito. 

 

• A desvantagem é o consumo de energia que é maior, haja vista a tensão ser constante 

independentemente do número de lâmpadas, ou seja, quanto mais lâmpadas ou aparelhos 

elétricos ou eletrônicos associados desta forma, maior o consumo de energia. 
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APÊNDICE S – TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

Eu, DOERTE CHAGAS CÔRTES, abaixo-assinado, aluno regularmente matriculado no 

Curso de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física – Polo Ji-Paraná/UNIR, portador 

do RA: 20161000665, CPF: 623.629.252-34, RG: 594.998 SSP/RO, venho por meio deste 

autorizar a disponibilização pelo Pólo do Departamento de Física de Ji-Paraná do Mestrado 

Nacional Profissional em Ensino de Física (PJIPAMNPEF) do meu Trabalho de Conclusão de 

Curso em meios eletrônicos existentes ou que venham a ser criados. 

 

Ji-Paraná, 17 de Abril de 2019. 

 

 

 

______________________________________ 

DOERTE CHAGAS CÔRTES 

 

 

 


