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RESUMO 
 

LIMA, Marisa Rodrigues. Ensino E Aprendizagem Em Termologia: Uso de aquecedor 

Solar de Pets e Experimentos. 2018.p.  Dissertação  (Mestrado)  –  Universidade Federal 

de Rondônia-Ji-Paraná/RO. 

 

A aprendizagem por descoberta propicia no ensino de Física uma forma de aprendizado 

mais significativo, pois estabelecerá um vínculo com a memória e a construção do 

conhecimento pelo estudante efetivando assim o processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo abordar termologia em sala de 

aula por meio da utilização de um módulo de aquecedor solar alternativo e de 

experimentos didáticos como ferramentas para a transposição didática, como produto 

educacional para ensino de termologia na disciplina de Física. O produto foi aplicado a 

uma turma do segundo ano do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino 

Médio do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia da cidade de 

Vilhena–RO, e a proposta foi utilizar os elementos do aquecedor e experimentos 

didáticos associados a aulas teóricas e construção de um mapa conceitual para ensinar 

conceitos simples como temperatura, calor, energia, efeito estufa, processos de 

transferência de calor e conscientização sobre preservação de recursos energéticos e 

desenvolvimento sustentável. Para tal ação, foi empregada uma metodologia que leva 

em conta a forma como o aluno aprende. Para que o estudanteaprendesse significamente 

foi necessário que o professor  levasse em conta os conhecimentos prévios dos alunos, e 

partindo deles pudesse problematizar o objeto de estudo. Assim os alunos foram 

inseridos em um  processo de descoberta por meio de experimentos didáticos 

provocando neles a capacidade de elaboração de hipóteses para explicação da realidade. 

Após essa etapa o professor realizou a teorização, e, por fim obteve-se um ambiente 

propício para medição e cálculos, onde os mesmos não foram suprimidos, mas 

apresentados após motivação e incentivo. No final do emprego dessa etapa da proposta 

didática foi realizada uma oficina com a finalidade de promover diferenciação 

progressiva de conceitos e fenômenos, reconciliação integradora dos conceitos novos 

aos anteriores, além da mesma permitir que os alunos aprendessem a fazer e 

experimentar. A proposta didática alcançou os resultados almejados elevando-se os 

resultados de aproveitamento obtidos na disciplina de Física, e permitiu avanço 

significativo conceitual por parte dos estudantes. Verificou-se maior interesse dos 

alunos nas aulas de Física. A proposta cumpriu ainda, num plano secundário, a 

aquisição de competências, vinculadas ao crescimento humano como: ampliação da 

visão crítica da realidade, da autonomia no processo de aprendizagem, do aumento da 

consciência ambiental. Os avanços nessas competências foram verificados nos diálogos 

entre pesquisadora e estudantes. Mediante isso, pode-se concluir que aulas teóricas 

dialogadas associadas a atividades experimentais didáticas com ênfase na educação 

ambiental contribuíram para evolução dos conhecimentos dos alunos na disciplina de 

Física/termologia de forma efetiva, além de promover formação dos alunos sobre a 

temática do desenvolvimento sustentável, aproveitamento de recursos energéticos e 

reaproveitando materiais dedescarte. 

Palavras-Chave: Ensino de termologia, Experimentos didáticos, Sustentabilidade, 

Energia solar. 
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ABSTRACT 
 

LIMA, Marisa Rodrigues. Teaching And Learning In Thermology: Use Of Solar Heater 

Of Pets And Experiments. 2018.p. Dissertation (Masters) - Federal University of 

Rondônia - Ji-Paraná / RO. 

Learning by discovery provides in the teaching of Physics a more significant form of 

learning, because it establishes a bond with the memory and the construction of 

knowledge by the student, making the teaching-learning process effective. In this 

context, the present study aimed to approach thermology in the classroom using an 

alternative solar heater module and didactic experiments as tools for didactic 

transposition, as an educational product for teaching thermology in the Physics subject. 

The product was applied to a class of the second year of the Technical Course in 

Information Technology Integrated to High School of the Federal Institute of Education 

Science and Technology of Rondônia, in Vilhena - RO. The proposal was to use the 

elements of the heater and didactic experiments associated to theoretical classes and the 

construction of a conceptual map to teach simple concepts such as temperature, heat, 

energy, greenhouse effect, heat transfer processes and awareness about energy resources 

preservation, and sustainable development. Thus, it was applied a methodology which 

considers the way the students learn. To help the students learn, meaningfully, the 

teacher considered their previous knowledge, and from them, problematized the object 

of study. So, the students were inserted in a process of discovery through didactic 

experiments that boosted in them the ability to elaborate hypotheses to explain reality. 

After this stage, the teacher carried out the theorizing and, finally, a favorable 

atmosphere to measurement and calculations, which were presented after motivation 

and incentive. At the end of the didactic proposal stage, a workshop was held with the 

purpose of promoting progressive differentiation of concepts and phenomena, 

integrative reconciliation of the new concepts with the previous ones, and also, to 

provide the student`s practice. The didactic proposal was reached. The resultsand 

achievements obtained in Physics were enhanced and the students became more 

engaged in the Physics classes. The proposal also fulfilled a secondary level, the 

acquisition of competencies, related to human growth such as: broadening the critical 

view of reality, autonomy in the learning process, and increasing environmental 

awareness. The advances in these competencies were verified through dialogues 

between the researcher and the students. Therefore, it can be concluded that theoretical 

dialogues associated with didactic experimental activities with an emphasis on 

environmental education, contributed to the students' knowledge in the 

Physics/thermology subject in an effective way. In addition, it promoted the students' 

expertise about sustainable development, use of energy resources and reuse of waste 

materials. 

Keywords: Thermology teaching, Didactic experiments, Sustainability, Solar energy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Tem sido cada vez mais difícil ensinar Física e despertar nos alunos o interesse 

pela carreira acadêmica, nessa área de aprendizagem. Diante do contexto mundial em 

que as soluções são céleres, comparadas ao esforço demandado pelos estudos, o ensino 

por meio da metodologia ativa é fundamental (ABREU, 2009). Nesta ocorrência, Freire 

expõe a natureza e a condição do homem na sociedade com uma visão ontológica, isto 

é, a vocação de ser sujeito, sendo isto de fundamental importância para que haja uma 

educação efetiva, bem como o contexto cultural em que o sujeito está inserido de forma 

que prevaleça uma aprendizagem inovadora e não pré-fabricada (1977).  

Portanto, a utilização de experimentos, bem como uma didática que leve em 

conta os saberes pré-concebidos, pode fornecer as condições necessárias para os 

educandos que se encontram com dificuldades de aprendizagem e sem estímulo para 

desenvolverem suas capacidades intelectuais, possibilitando não só aprimorar suas 

habilidades educacionais e adquirir as competências da física, como também entrever 

novas possibilidades de projetos de vida dentro da sociedade. 

Nesse caso, na atuação docente, percebe-se o quão inspiradoras para os alunos 

podem ser as experiências de laboratório, as mostras de ciências e as aulas práticas. É 

perceptível que estudantes apáticos ou indisciplinados transformam-se, nas aulas de 

laboratório, em alunos mais atentos e dedicados. 

Nesse sentido, visando proporcionar novas práticas didáticas para o ensino da 

disciplina de Física, entende-se que a escola pode trabalhar pela democratização de uma 

educação significativa num sentido mais amplo e de qualidade para os estudantes, por 

meio de práticas alternativas que permitam a transposição didática. 

Nota-se que o ensino nas escolas públicas no Brasil, ainda está impregnado da 

pedagogia tradicional, principalmente no que tange as disciplinas exatas, ou seja, os 

conhecimentos não são construídos, apenas transmitidos aos educandos. Nessa acepção, 

o professor tem o papel de transmitir os conteúdos, dando ênfase à memorização. Logo, 

são escassas as situações em que o estudante é estimulado a raciocinar sozinho. 

Mizukami explica que o método de ensino utilizado na atualidade é fruto de uma 

pedagogia utilizada há anos, mas que deve absorver dos recursos da flosofia e da 

prática, se necessário e conveniente(1986).
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Neste panorama, o ensino de Física nas últimas décadas exige do professor cada 

vez mais habilidades e competências. À medida que vivenciamos as informações 

advindas de uma sociedade midiática, sabe-se que o descarte da pedagogia tradicional é 

imprescindível, pois a presença do mundo tecnológico determina que o professor utilize 

estratégias e propostas didáticas capazes de despertar o interesse dos estudantes para o 

ensino-aprendizagem. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, o ensino de 

Física ganhou um novo sentido caracterizado na fomentação de interesses aos alunos no 

que tange aos fenômenos naturais e tecnológicos, tendo em vista a formação de um 

cidadão contemporâneo, atuante e solidário (2002). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu Art. 35, que trata das 

finalidades do ensino médio, apresenta em seus incisos III e IV a necessidade de 

preparar os alunos para a vida. 

 
III–Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV–A compreensão dos fundamentos científico- tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

(BRASIL,1996). 

 

Portanto, percebe-se que tanto os Parâmetros Curriculares Nacionais quanto a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96), propõem uma 

formação do indivíduo enquanto cidadão, e que o ensino de Física, contribua para o 

desenvolvimento de uma cultura educacional efetiva, que permita ao indivíduo a 

interpretação dos fatos, fenômenos e processos naturais, situando e dimensionando a 

interação do ser humano com a natureza, como parte do próprioambiente  em 

transformação, ou seja, no processo de transformação, o estudante tenha a oportunidade 

de construirconhecimentos. 

Nesse panorama, faz-se necessário repensar a prática didática do ensino de 

Física no ensino médio integrado, para coadunar com os preceitos da LDB e dos PCN+, 

pois é sabido que há um grande índice de alunos com dificuldades de aprendizagem no 

ensino de física, sendo imprescindível tornar as aulas mais significativas.Sobre a 

aprendizagem significativa o estudioso Ausubel propõe a valorização dos 

conhecimentos prévios dos estudantes, observando fundamentalmente a maneira como 

se constitui o conhecimento no educando e de que forma se dá essa interação. Esse 

aspecto levaria a uma aprendizagem prazerosa e significativa (1982).“Se tivesse que 

reduzir toda a psicologia educacional a um só princípio, diria o seguinte: o fator isolado 

mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. 
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Averigue isso e ensine-o de acordo” (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p.8). 

Paulo Freire faz duras críticas ao ensino tradicional, defendendo que ensinar não é 

apenas transmitir conhecimentos, e sim intervir no processo deensino-aprendizagem, no 

qual educador e educandos devem ser perseverantes e caminhar juntos em busca de 

criatividade, transformação e saberes, sem não ficarem retidos na visão distorcida da 

educação (2005). 

Percebe-se, então, que a aprendizagem significativa é um processo pelo qual 

uma nova informação relaciona-se de maneira substantiva, não arbitrária e não literal a 

um aspecto relevante da estrutura significativa do indivíduo. A nova informação 

interage com uma estrutura cognitiva presente, que Ausubel denomina “conceito 

subsunçor” ou apenas “subsunçor” (MOREIRA, 2006,p.15). 

Dessa forma, novas aprendizagens significativas darão significados adicionais 

aos signos e símbolos preexistentes, bem como novas relações entre os novos conceitos 

adquiridos com os preexistentes (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p. 46). 

O desenvolvimento cognitivo é assim um processo dinâmico, em que novos e 

velhos significados interagem constantemente, proporcionando uma estrutura cognitiva 

cada vez mais organizada e sofisticada, em uma estrutura hierárquica encabeçada por 

conceitos e proposições mais gerais, seguidos de conceitos menos inclusivos até 

alcançar dados e exemplos mais específicos (MOREIRA, 2006, p.40). 

Portanto, observa-se que uma aprendizagem por descoberta propiciará aos 

estudantes possibilidades de criar e improvisar de modo mais satisfatório do que uma 

aprendizagem por recepção. Logo, a pesquisa proposta enquadra-se, ao propiciar 

umanova prática para o ensino de Física. A aprendizagem por descoberta propicia no 

ensino de Física uma forma de aprendizado mais significativo, pois estabelecerá um 

vínculo com a memória e a construção do conhecimento pelo estudante efetivando 

assim o processo de ensino-aprendizagem. 

Para tal deve-se empregar uma proposta pedagógica que leve em conta a forma 

como o aluno aprende. A fim de que o estudante aprenda significativamente  é 

necessário que o ensinante leve em conta os conhecimentos prévios dos alunos, e 

partindo deles possa problematizar o objeto deestudo. 

Os referenciais teóricos de física para aplicação do produto remetem-se ao eixo 

temático termologia, subdividida nas unidades curriculares: termometria, dilatação 

térmica, processos de transferência de calor e calorimetria. Em termometria abordam-se 

escalas termométricas, lei zero da termodinâmica e medição de temperatura; em 
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dilatação térmica, os fenômenos de dilatação e contração de sólidos, líquidos e gases, 

frente às variações de temperatura, variação de densidade em função de dilatação 

térmica e dilatação anômala da água. No estudo de transmissão do calor podem-se 

abordar os ciclos de convecção térmica, irradiação e condução térmica. Todos estes 

processos estão presentes na natureza, em máquinas e equipamentos. Na calorimetria 

estabelecem-se relações entre trocas de calor com matérias isolantes e condutores 

térmicos, além de introduzir conceitos que explicam a forma como os corpos se 

comportam frente às trocas de calor como: calor específico e capacidade térmica. 

 
OBJETIVOS 

 
Mediante o exposto, o presente estudo teve como objetivo abordar o conteúdo de 

termologia em sala, por meio da utilização de um módulo de aquecedor solar alternativo 

e de experimentos simples como ferramentas para a transposição didática, visando 

fomentar o ensino-aprendizagem da Física de forma significativa e inovadora. 

Além do objetivo central, podem-se elencar como objetivos específicos: i) 

desenvolver uma prática de ensino que leve em conta os saberes dos alunos, ii) 

apresentar conceitos físicos envolvidos na construção e no funcionamento de um 

aquecedor solar, iii) gerar material que permita a compreensão e reprodução do 

experimento realizado, e v) estimular a conscientização ambiental dos educandos. 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Este estudo justifica-se pela necessidade de abordar os conteúdos da Física de 

modo diferenciado, decorrente da modernização dos processos de produção das novas 

tecnologias presentes no mundo e preparar os educandos para enfrentar os desafios de 

desenvolver e respeitar o ambiente. 

Assim, a proposta fundamenta-se em utilizar os elementos do aquecedor e 

experimentos didáticos associados a aulas teóricas e construção de um mapa conceitual 

para ensinar conceitos simples como temperatura, calor, energia, efeito estufa, processos 

de transferência de calor e conscientização sobre preservação de recursos energéticos e 

desenvolvimento sustentável. Adotou-se como público alvo para aplicação da pesquisa 

uma Turma do Segundo Ano do Curso Técnico de Informática Integrado ao Ensino 

Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia/Campus 

Vilhena. A escolha relaciona-se ao fato de que é no segundo ano que eles têm contato 

com a termologia e a mesma é pré-requisito à aprendizagem da termodinâmica, bem 
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como conhecimentos de conceitos relacionados à energia limpa e desenvolvimento 

sustentável. 
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2. REFERENCIALTEÓRICO 
 

2.1 CONCEITOS DE FÍSICA: TERMOLOGIA 

 

2.1.1 Termometria 

O ensino de termometria introduz o estudante numa área da Física que explica 

fenômenos térmicos que ocorrem na natureza e que estão presentes no nosso dia a dia, 

tais como as ondas de infravermelho emitidas pelo fogo e pelas estrelas, o calor que é 

emitido pelos automóveis na queima de combustíveis fósseis, as sensações térmicas dos 

seres vivos, as trocas de calor entre os corpos, o efeito estufa, além de fundamentar pré- 

requisitos básicos para estudo de termodinâmica que dão base para entendimento de 

máquinas térmicas e equipamentos. 

A termometria é a parte da Física que conceitua a temperatura, explica o 

funcionamento de termômetros e apresenta as várias escalas de medição de temperatura 

que graduam os termômetros. As práticas didáticas utilizadas no ensino tradicional de 

física, especificamente relacionadas ao conceito de temperatura e calor, em alguns 

casos, levam a uma aprendizagem superficial. A proposta foi trabalhar os conceitos de 

temperatura, calor, energia térmica, processos de transferência de calor de maneira que 

desperte no estudante interesse pelos fenômenos ligados a essas grandezas. Ao 

conceituar temperatura procuramos partir de conceitos intuitivos, como quente e frio. 

Trabalhar esses conceitos, partindo dos saberes dos estudantes, envolve-os no diálogo 

da aula e os mantêm atentos para a transformação dos conceitos empíricos e científicos. 

Podemos definir temperatura como “A quantidade que diz quão quente ou frio um corpo 

se encontra, com relação a um determinado padrão (...)”. (HEWITT, , 1987,p.300) 

Além do conceito de temperatura estar relacionado com o tato, sensação térmica, 

ela também se define pela energia cinética das moléculas: 

 
[...]é uma medida da energia cinética média de translação das moléculas de 

um gás ideal. (NUSSENZVEIG, 1983, p.408). 

 
Uma maneira correta de conceituar a temperatura seria dizer que ela é uma 

medida da maior ou menor agitação de moléculas ou átomos que constituem 

o corpo. Veremos que, quanto maior for a temperatura de um gás, maior será 

a energia cinética de suas moléculas. Da mesma forma, quando a temperatura 

de um gás diminui, a agitação de suas moléculas torna-se menor e o zero 

absoluto corresponderia a uma situação de energia cinética mínima dos 

átomos e moléculas do corpo. (ALVARENGA; MÁXIMO, 1986, v. 2,  

p.356). 
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Para estabelecer um conceito menos formal para temperatura é necessário 

compreender a lei zero da termodinâmica, a lei do equilíbrio “se dois corpos A e B estão 

separadamente em equilíbrio térmico com um terceiro corpo T, A e B estão em 

equilíbrio térmico entre si” (HALLIDAY;RESNICK, 2012). Podemos pensar a 

temperatura como a propriedade que determina se um corpo está em equilíbrio térmico 

com outros corpos (SERWAY, 2013). Na concepção de Halliday e Resnick, 

 
Em uma linguagem menos formal, o que a lei zero nos diz é o seguinte: 

"Todo corpo possui uma propriedade chamada de temperatura. Quando dois 

corpos estão em equilíbrio térmico, suas temperaturas são iguais e vice- 

versa." Podemos agora transformar nosso termoscópio (o terceiro corpo T) 

em um termômetro, confiantes de que suas leituras têm um significado físico. 

Tudo que precisamos fazer é calibrá-lo. Usamos a lei zero constantemente no 

laboratório. Quando desejamos saber se os líquidos em dois recipientes estão 

à mesma temperatura, medimos a temperatura de cada um com um 
termômetro; não precisamos colocar os dois líquidos em contato e observar 

se estão ou não em equilíbrio térmico. A lei zero, considerada  uma 

descoberta tardia, foi formulada apenas na década de 1930, muito depois de a 

primeira e segunda lei da termodinâmica terem sido descobertas e numeradas. 

Como o conceito de temperatura é fundamental para essas duas leis, a lei que 

estabelece a temperatura como um conceito válido deve ter uma numeração 

menor; por isso o zero (HALLIDAY, 2012,  v. 2,p.185). 

 
 

A medição da temperatura realizada pelo tato, não é confiável, sendo então 

necessário realizar a medição da temperatura por meio de termômetros. Existem vários 

tipos de termômetros. Podemos defini-los como “dispositivos utilizados para medir a 

temperatura de um corpo ou de um sistema com o qual o termômetro está em equilíbrio 

térmico” (SERWAY, 2013). 

Os termômetros são construídos empregando-se propriedades físicas que sofram 

alterações em virtude de mudanças de temperatura. Algumas das propriedades físicas 

usadas são: volume de um fluido, o comprimento de um sólido, a pressão de um gás 

mantido a volume constante e o volume de um gás mantido a pressão constante 

(SERWAY, 2013). Quando construímos um termômetro temos que calibrá-lo, pois sem 

calibragem não passará de um termoscópio. Um termômetro comum utilizado com 

frequência é o termômetro de mercúrio cujo funcionamento se dá pela variação da altura 

de uma coluna de mercúrio em função da variação da temperatura. 

A seguir são apresentados alguns tipos de termômetros, sendo o primeiro o 

termômetro de gás a volume constante tido como o termômetro-padrão, em relação aos 

quais todos os outros termômetros são calibrados, se baseia na pressão de um gás em 

um volume fixo. A figura 1 mostra um termômetro de gás a volume constante; ele é 

compostoporumbulbocheiodegásligadoporumtuboaummanômetrodemercúrio. 
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Levantando ou baixando o reservatório R, é sempre possível fazer com que o nível de 

mercúrio no lado esquerdo do tubo em U fique no zero da escala para manter o volume 

do gás constante (variações do volume do gás afetariam as medidas de temperatura) 

(HALLIDAY; RESNICK, 2012). 

 

Fonte: Halliday e Resnick(2012, p. 186). 

 

 

O segundo e não menos importante é o termômetro clínico e seu funcionamento 

dá-se pela dilatação volumétrica de uma substância frente à variação de temperatura 

dentro de um tubo capilar. Pode-se, então, definir uma temperatura como estando 

relacionada ao comprimento da coluna do fluído (SERWAY, 2013). Na figura 2 

encontra-se a ilustração de um termômetro de mercúrio. 

 

Figura 2- Termômetro clínico de mercúrio. 

 
 

Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/3407661/ 

 

 

Há vários outros tipos de termômetros que serão apenas citados sem descrever 

suas particularidades, já que napesquisa foi realizado experimento de construção de 

termoscópio, baseado no princípio de funcionamento de termômetro de fluído. Logo, 

tem-setermômetros: digital, de lâmina bimetálica, de infravermelho e termômetro de 

resistência elétrica. 

Figura 1 - Ilustração de um termômetro de gás a volume constante. 
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Os termômetros necessitam de calibragem e o método de calibração do 

termômetro de fluído, como de mercúrio, consiste em estabelecer o equilíbrio térmico 

entre o bulbo do termoscópio com substância cujos estados no momento de calibração 

mantenham uma temperatura constante a fim de estabelecer valores para esses pontos 

fixos. Esses números são arbitrários e historicamente muitos sistemas diferentes têm 

sido utilizados. Suponha que o 'zero' da escala corresponda ao ponto de congelamento 

da água pura, o número '100' corresponda ao ponto de ebulição e a distância entre essas 

duas marcações seja subdividida em 100 intervalos iguais chamados graus (YONG; 

FREEDMAN, 2008). Esse tipo de calibragem deu origem à escala centígrada. Temos as 

escalas de temperatura Celsius, Kelvin e Fahrenheit. No sistema internacional a escala 

Kelvin é a que utilizamos para medir atemperatura: 

A temperatura é uma das sete grandezas fundamentais do SI. Os físicos 

medem a temperatura na escala Kelvin, cuja unidade é o kelvin (K). Embora 

não exista um limite superior para a temperatura de um corpo, existe um 

limite inferior; essa temperatura limite é tomada como o zero da escala 

Kelvin de temperatura (HALLIDAY e RESNICK, 2012, v. 2,p.184). 

Apresentamos a seguir a relação entre as escalas por meio da figura 3: 
 

Figura 3 - Ilustração da comparação entre as escalas de temperatura Kelvin, Celsius e Fahrenheit. 

 
 

Fonte: Halliday e Resnick (2012). 

 

 Assim, para se transformar uma temperatura da escala Celsius para a Fahrenheit 

utiliza-se a equação (1) 

(1) 𝑇𝐹 =
9

5
𝑇𝐶 + 32° 

 
 Utiliza-se a equação (2) para converter Fahrenheit em Celsius 
 

           (2) 𝑇𝐶 =
5

9
(𝑇𝐹 − 32°) 
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         Por fim, tem-se a equação (3) para converter Celsius em Kelvin: 
       

(3)    𝑇𝐾 = 𝑇𝐶 + 273,15 

 

 

2.1.2 Dilataçãotérmica 

 

A dilação térmica é um fenômeno físico que ocorre frente à variação de 

temperatura dos materiais. Esse fenômeno está presente em nosso cotidiano, como 

exemplo, as dilatações de portões do inverno para o verão, as dilatações dos trilhos de 

estradas férreas, a necessidade de juntas de dilatação em pisos pontes edifícios e, 

maispróximo do contexto desta pesquisa, a dilatação e abaixamento da densidade da 

água no ciclo de convecção térmica experimentado por ela dentro do aquecedor solar. 

Além disso, alguns termômetros e termostatos utilizam a diferença de dilatação dos 

componentes de uma tira bimetálica. (HALLIDAY; RESNICK, 2012). Esse fenômeno, 

conhecido como expansão térmica, desempenha um papel importante em numerosas 

aplicações (SERWAY, 2013). 

A dilatação dos sólidos ocorre com o aumento da temperatura e há uma 

expansão na dimensão ampliando os espaços entre as moléculas. Na equação (4), se a 

temperatura de uma barra metálica de comprimento L aumenta de um valor ∆T, o 

comprimento aumenta de umvalor: 

(4)∆L = L.α.∆T, 

em que α é uma constante chamada de coeficiente de dilatação linear. A unidade do 

coeficiente α é o C°- 1 ou K-1. (HALLIDAY; RESNICK, 2012). 

Abaixo temos a ilustração, figura 4, de uma lâmina bimetálica sofrendo dilatação 

linear. Esse tipo de dispositivo pode ser utilizado como chave de circuitos elétricos ou 

no funcionamento de termômetros. 

 

Fonte: Halliday e Resnick (2012). 

 

Apresenta-se na tabela 1 os coeficientes de dilatação linear de algumas substâncias no estado 

sólido. 
  

Figura 4 - Ilustração de lâminabimetálica sofrendo dilatação linear. 
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Tabela 1- Alguns coeficientes de dilatação linear 

Substância                          𝜶 (𝟏𝟎−𝟔/℃)                    Substância        𝜶 (𝟏𝟎−𝟔/℃)  

Gelo 51    Aço                             11  
Chumbo 29 Vidro (comum)            9  

Alumínio 23 Vidro (Pyrex)              3,2  

Latão 19 Diamante                     1,2  

Cobre 17 Invar                            0,7  

Concreto 12 Quartzo fundido           0,5  

Fonte: Halliday e Resnick (2012, v. 2, p. 189). 

 

A dilatação dos líquidos pode ser interpretada como sendo a dilatação 

volumétrica, ou seja, aumento em três dimensões. Na equação (5), se a temperatura de 

um sólido ou de um líquido cujo volume é V aumenta de um valor ∆T, o aumento de 

volume correspondente é: 

(5)∆V=V0.γ.∆T  

em que γ é o coeficiente de dilatação volumétrica do sólido ou líquido (HALLIDAY e 

RESNICK, 2012). Na equação (6), a relação entre os coeficientes de dilatação pode ser 

representada por: 

(6)γ =3.α  

para os líquidos o coeficiente de dilatação linear, deve ser considerado nas três 

dimensões, gerando assim o coeficiente de dilatação volumétrica γ, exposto na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Coeficientes de dilatação volumétrica, sólidos e líquidos 

Sólidos                          𝜷[𝑲−𝟏 𝒐𝒖 (℃−𝟏)]Líquidos      𝜷[𝑲−𝟏 𝒐𝒖 (℃−𝟏)]  

Alumínio 7,2 x 10-5 Álcool etílico                       75 x 10-5  

   Latão 6,0 x 10-5 Dissulfeto de carbono          115 x 10-5  

Cobre 5,1 x 10-5 Glicerina                49 x 10-5  

Vidro 1,2-2,7 x 10-5 Mercúrio         18 x 10-5  

Invar 0,27 x 10-5   

Quartzo (fundido) 0,12 x 10-5   

Aço 3,6 x 10-5   

Fonte: Halliday e Resnick (2012). 

 

Um exemplo interessante de dilatação volumétrica é a dilatação sofrida pela 

água. Isso se comprova, pois os líquidos geralmente aumentam de volume com o 

aumento da temperatura e têm coeficientes de expansão volumétrica cerca de dez vezes 

maior do que os dos sólidos (SERWAY, 2013), porém a água tem uma dilatação 

incomum, no intervalo de temperaturas entre 0°C e 4°C, diminui de volume quando a 

temperatura aumenta (YONG; FREEDMAN, 2008).  

Conforme gráfico da figura 5 e 6, percebe-se a variação do volume da água em 

função da temperatura no intevalo de 0ºC a 4°C e a variação da densidade em função da 

temperatura durante o mesmo intervalo, respectivamente. 
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Figura 5 - Gráfico do volume de água em função da temperatura. 

 

Fonte: Halliday e Resnick (2012). 

 

Figura 6 - Gráfico da densidade da água em função da temperatura 

 

Fonte: própria 

 

Essa anomalia garante a vida na terra, pois a dilatação da água, com o 

abaixamento da temperatura de 4°C para 0°C no inverno, altera a densidade da água nos 

lagos e rios, fazendo-os congelar na superfície: 

 

Esse comportamento da água é a razão pela qual os lagos congelam de cima 

para baixo e não o contrário. Quando a água da superfície é resfriada a partir 

de, digamos 10°C, fica mais densa (mais "pesada") que a água mais abaixo e 

afunda. Para temperaturas menores que 4ºC, porém, um resfriamento 

adicional faz com que a água que está na superfície fique menos densa (mais 

"leve") que a água mais abaixo e, portanto, essa água permanece na  

superfície até congelar. Assim, a água da superfície congela enquanto a água 

mais abaixo permanece líquida. Se o lagos congelasse de baixo para cima, o 

gelo assim formado não derreteria totalmente no verão, pois estaria isolado 
pela água mais acima. Após alguns anos, muitos mares e lagos nas zonas 

temperadas da Terra permaneceriam congelados o ano inteiro, o que tornaria 

impossível a vida aquática. (HALLIDAY e RESNICK, v. 2, pág. 190, 2012). 
 

 

O fenômeno da dilatação térmica altera a funcionalidade de alguns  

equipamentos e afeta fenômenos naturais. A seguir expomos alguns exemplos: altera o 

funcionamento de relógios de pêndulos; deve ser considerado na construção de pontes e 

prédios, sendo que na construção dos mesmos deve se estabelecer juntas de dilatação 

para não comprometer as estruturas; e, ainda, deve ser considerado sob aspectos 

econômicos na compra e venda de combustíveis já que os fluídos tem uma dilatação 
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considerável, levando a prejuízos, caso compre combustível dilatado e o venda 

contraído. Nos aquecedores solares a água presente nas tubulações sofre variação no 

volume devido à dilatação volumétrica, baixando assim sua densidade e contrariando a 

gravidade para subir a  caixad'água. 

 

2.1.3 Calorimetria 

 

A calorimetria estuda o calor trocado pelos corpos e os fenômenos relacionados 

com essas trocas. O primeiro fenômeno a ser levado em consideração é o aquecimento 

de uma porção de água ou de outras substâncias. O segundo é a mudança de fase da 

água e demais substâncias. O calor hoje é definido como uma forma de energia em 

trânsito de um corpo ou sistema de maior temperatura para um corpo ou sistema de 

menor temperatura. Nem sempre o calor foi definido como uma modalidade 

deenergia.Ainda no século XVI, outra corrente considerava o calor como uma espécie 

de fluído, ideia defendida por Galileu Galilei e Telesius: 

 

[...] o fogo pode ser produzido por muitos meios, entre os quais o atrito e a 

fricção de dois corpos sólidos; e já que este atrito não pode ser  produzido  

por corpos sutis e fluidos, afirmo que os cometas e os relâmpagos,  as  
estrelas cadentes, e também as chamas dos cemitérios, não pegam fogo pelo 

atrito nem do ar, nem  dos  ventos,  nem  das  exalações,  pelo  contrário,  

cada um  destes  incêndios  é  produzido  na  maioria  das  vezes   nas  

maiores calmarias (GALILEU, 1996, p.214). 

 

No passado vários filósofos e físicos procuravam uma forma de definir calor. O 

calor já foi considerado, como sendo pequenos corpos que nos atingiam com altíssima 

velocidade e que era capaz de nos penetrar. Essa era a maneira como Galileu Galilei 

definia calor: 

 

Afirmo que sou levado a acreditar que o calor seja um fenômeno que não tem 

existência por si mesmo, não possui outra existência a não ser em nós. Aquelas 

matérias que produzem e fazem perceber o calor em nós, matérias que nós 

chamamos com o nome geral de fogo, seja uma multidão de pequeníssimos 

corpos, com determinadas figuras, movimentados com velocidade enorme. 

Estes pequenos corpos encontram nosso corpo e o penetra com sua maior 

sutileza, o contato deles, realizado na passagem através de nossa substância e 

percebido por nós, resulta ser aquilo que nós chamamos calor (GALILEU, 

1996, p. 222). 

 

Esse conceito não é mais aceito atualmente, o termo calor sofreu uma evolução 

conceitual nos séculos XVIII e XIX devido a um avanço surpreendente da ciência 

nesses períodos. O conceito moderno de calor para a Física, nos tempos de hoje, 

relaciona as grandezas temperatura, energia interna e calor. Como vemos nadefinição: 
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Modernamente considera-se que, quando a temperatura de um corpo é 

aumentada, a energia que ele possui em seu interior, denominada energia 

interna, também aumenta. Se esse corpo é colocado em contato com outro, de 

temperatura mais baixa, haverá transferência de energia do primeiro para o 

segundo, energia esta que é denominada calor. Portanto, o conceito moderno 

de calor é o seguinte: calor é a energia transferida de um corpo para outro em 

virtude, unicamente, de uma diferença de temperatura entre eles 

(ALVARENGA; MÁXIMO, 1986, v. 2, p. 412 e 413). 

 

Assim podemos definir calor como sendo a transferência de energia de um 

objeto ou sistema para outro, em razão, exclusivamente, da diferença de temperatura 

entre eles. No entanto, a energia fluirá do corpo que possui maior temperatura para o 

corpo que possui menor temperatura. Consolida, então, o conceito de calor como sendo 

a energia trocada entre um sistema e o ambiente devido a uma diferença de temperatura 

(HALLIDAY; RESNICK, 2012, v. 2, p. 192). No sistema internacional o calorémedido 

em joules (J), mas no sistema usual utilizamos a caloria (cal). A unidade de medida cal 

foi definida como sendo a quantidade de calor que 1g de água precisa receber para 

elevar sua temperatura de 14,4°C para15,5°C: 

 
No sistema inglês, a unidade de calor era a British thermalunit (Btu), definida 

como a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 libra 

de água de 63ºF para 64ºF. Em 1948, a comunidade científica decidiu que, 

uma vez que o calor (como o trabalho) é energia transferida, a unidade de 

calor do SI deveria ser a mesma da energia, ou seja, o joule. A caloria é hoje 

definida como igual a 4,1868 J (exatamente), sem qualquer referência ao 

aquecimento da água. [A "caloria" usada pelos nutricionistas, às vezes 

chamada de Caloria (Cal), é equivalente a uma quilocaloria (1 kcal).] 

(HALLIDAY; RESNICK,2012, v. 2, p. 193). 

 

A relação entre as unidades de medida de calor é 1 cal = 3,968.10- 3Btu = 4,1868 

J, sendo que: 

1 cal = 4186 J 

1 kcal = 1000 cal = 4186 J 

1 Btu = 778 ft-lb = 252 cal = 1055 J 

 

Outra grandeza Física relacionada ao calor, que devemos destacar é a capacidade 

térmica. Não podemos relacionar essa grandeza com a capacidade que um corpo tem de 

receber calor, mas a capacidade térmica C, representada na equação (7), é corretamente 

definida pela capacidade que um corpo tem de receber uma quantidade de calor Q, e 

proporcionalmente a variação de temperatura ∆T provocadanele: 

(7)C=Q/∆T  
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Sendo: 

Q: a quantidade de calor recebida ou cedida pelocorpo (J) 

∆T: a correspondente variação de temperaturaocorrida (K) 

No sistema internacional a unidade de medida da capacidade térmica é J/K, no 

sistema usual cal/°C. 

Definiremos agora o calor específico c, na equação (8), como sendo a  

quantidade de calor Q que uma massa de 1g de qualquer substância precisa receber para 

variar sua temperatura em apenas1°C: 

(8)c=Q/m.∆T  
No SI, a unidade de medida do calor específico é dada por J/kg.K e no sistema 

usual cal/g.°C. Ressaltamos que cada substância reage ao calor de maneira diferente. 

Sendo assim, cada sustância sofre aquecimento ou resfriamento dependendo de seu 

calor específico. Quanto maior o calor específico de uma substância maior será a 

dificuldade de receber ou perder calor. A tabela 3 apresenta os valores de calor 

específico de algumas substâncias a25°C. 

 

Tabela 3 - Tabela de calores específicos das substâncias. 

Substância Calor específico cnosistema  Calor específico c no 

internacionalemJ/kg.°C sistema usual emcal/g.°C 

Alumínio 900 0,215 

Berílio 1830 0,436 

Cádmio 230 0,055 

Cobre 387 0,0924 

Germânio 322 0,077 

Ouro 129 0,0308 

Ferro 448 0,107 

Chumbo 128 0,0305 

Silício 703 0,168 

Prata 234 0,056 

Bronze 380 0,092 

Madeira 1700 0,41 

Vidro 837 0,200 

Gelo(-5,0°C) 2090 0,50 

Mármore 860 0,21 

Álcool (etílico) 2400 0,58 

Mercúrio 140 0,033 

Água (15,0°C) 4186 1,00 

Fonte: SERWAY (2013, v.2, p. 592). 

 

A água apresenta o maior calor específico se comparada com as outras 

substâncias, como mostradana tabela 3. O elevado calor específico da água interfere na 

temperatura ambiente de regiões próximas a grandes volumes de água. O fato de o calor 

específico da água ser mais elevado do que da areia, explica o padrão de fluxo de ar em 

uma praia (SERWAY, 2013, v.2, p. 591). Assim, durante o dia, o ar quente fica sobre a 

terra pois se aquece mais rapidamente do que a água do mar no mesmo intervalo de 
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tempo e, mais tarde, o ar mais quente sobe e o menos quente ascende em seu lugar, 

formando a brisa marítima. Tal fenômeno é observado na figura 7. 

 

Figura 7 -Comportamento do fluxo de calor durante o dia e a noite em uma praia 

 

Fonte: Fuke; Yamamoto (2013, v. 2, p. 40).  

 

O baixo calor específico do mercúrio confere a ele a capacidade de trocar calor 

com facilidade, sendo um dos motivos da sua utilização como substância termométrica 

em termômetros de fluído com tubos capilares. 

 

2.1.4 Processos de transferência de calor 

 

Os processos de transferência de calor ocorrem o tempo todo a nossa volta. As 

diferenças de temperatura entre dois corpos ou sistemas permitem o fluxo de calor de 

um para o outro, sendo do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. 

“Chama-se fluxo de calor o processo de transferência de energia que ocorre 

exclusivamente em virtude de diferença de temperaturas” (SEARS et al., 1984, p.346). 

No ensino de termologia, aproximar esses conceitos de máquinas, equipamentos 

e fenômenos relacionados a trocas de calor facilita a compreensão dos mesmos, como 

exemplos: o ciclo de convecção térmica em geladeiras e ar condicionado, a condução do 

calor nos espetos de metal usados em churrasqueiras, a irradiação térmica 

experimentada por aproximação de fogueiras ou fornos e os processos de trocas de calor 

em um aquecedorsolar. 

Os mecanismos de transferência de calor podem ser: por condução, convecção e 

irradiação, sendo esta a quantidade de energia radiante que atravessa uma superfície 

durante um certo intervalo de tempo, por unidade de área desta. 

O processo de transferência de calor por condução térmica pode ser definido 
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como o processo de transferência de calor átomo a átomo, sendo necessário um meio 

material para que o processo ocorra. Pode ocorrer em sólidos, líquidos e gases. Numa 

barra metálica se for oferecido calor a uma das extremidades por meio de uma chama, o 

calor será transferido ao outro extremo mais frio. Microscopicamente, falando nos 

átomos da região aquecida, a energia cinética em média é superior a da região vizinha 

menos aquecida. Na colisão entre os átomos vizinhos há transferência de energia, 

ocorrendo ao longo de todo o material. "Os átomos, em si, não se deslocam de uma 

região a outra do material, mas a energia cinética se desloca"(YONG; FREEDMAN, 

2008, v. 2, p.199). 

Na figura 8, podemos verificar com mais detalhes as grandezas físicas 

envolvidas no processo de transferência de calor por condução. Considere uma placa de 

área A e de espessura L, cujas faces são mantidas a temperaturas TQ e TF por, 

respectivamente, uma fonte quente e uma fontefria. 

 

Figura 8 - Condução de calor. A energia é transferida na forma de calor de um reservatório à temperatura 

quente TQ para um reservatório mais frio à temperatura TF através de uma placa de espessura L e 

condutividade térmica k. 

 
Fonte: Halliday e Resnick (2012, v. 2, p. 203). 

 

 

A expressão matemática do fluxo de calor, equação (9) , "Lei de Fourier" define 

que a taxa de transferência ɸ (Fluxo) é dada por: 

(9) ɸ=Q/tou ∅ = 𝑘. 𝐴.
𝑇𝑄−𝑇𝐹

𝐿
  

onde k é uma constante de condutividade térmica, que depende do material de que é 

feita a placa. Um material que transfere facilmente energia por condução é um 

bomcondutor de calor e tem um alto valor para k. A tabela 4 apresenta a condutividade 

térmica de alguns metais, gases e materiais deconstrução. 
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Tabela 4 - Tabela coeficientes de condutividade para algumas substâncias.. 

SUBSTÂNCIA k (W/m · K) 

Aço inoxidável 14 

Chumbo 35 

Ferro 67 

Latão 109 

Alumínio 235 

Cobre 401 

Prata 428 

Ar (seco) 0,026 

Hélio 0,15 

Hidrogênio 0,18 

Espuma de poliuretano 0,024 

Lã de pedra 0,043 

Fibra de vidro 0,048 

Pinho 0,11 

Vidro de janela 1,0 

Fonte: Halliday e Resnick (2012, v. 2, p. 203). 

 

Outro processo de transferência de calor é a convecção térmica. Ela se dá pela 

condução do calor pelo deslocamento de massas de fluídos. "A transferência de calor 

por convecção é um processo muito complexo, e não existe nenhuma equação simples 

para descrevê-lo” (YONG; FREEDMAN, 2008, v. 2, p.203). Alguns fatos 

experimentais ajudam a compreender esse processo. A seguir citamos alguns: a taxa de 

transferência de calor é diretamente proporcional à área da superfície, a viscosidade do 

fluído retarda a convecção, verifica-se que a taxa de transferência de calor é 

proporcional à potência de 5/4 da diferença de temperatura entre a da superfície e um 

ponto do seio do fluído (YONG; FREEDMAN, 2008).O processo de transferência de 

calor, por convecção térmica, aparece em cenários diferentes, tanto em equipamentos, 

quanto em fenômenosnaturais: 

 

A convecção está presente em muitos processos naturais. A convecção 

atmosférica desempenha um papel fundamental na formação de padrões 

climáticos globais e nas variações do tempo de curto prazo. Tanto os pilotos 

de asa delta como os pássaros usam térmicas (correntes de convecção de ar 

quente) para se manter por mais tempo no ar. Grandes transferências de 

energia ocorrem nos oceanos pelo mesmo processo. Finalmente, no Sol, a 

energia térmica produzida por reações de fusão nuclear é transportada do 

centro para a superfície através de gigantescas células de convecção, nas 

quais o gás mais quente sobe pela parte central da célula e o gás mais frio 

desce pelos lados. (HALLIDAY; RESNICK, 2012, v. 2, p. 204-205). 

 

Logo, a convecção térmica ocorre em muitos aparelhos e sistemas. Podemos 

citarossistemasdeaquecimentodeáguaemresidênciaseempresas,ociclodeconvecção na 

geladeira, ar condicionado e na natureza. Além disso, a convecção na atmosfera, 

desempenha papel decisivo nas condições climáticas. 

O último processo de transferência de calor é a radiação térmica, uma forma de 

transferência de energia através que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas sem a 
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necessidade de haver um meio material entre a fonte quente e a fonte fria para que o 

calor seja transferido. Como sabemos as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. 

Corpos a temperatura normal em torno de 20°C emitem radiação térmica e a maior parte 

do calor proveniente de corpos quentes, que nos atingem, acontece por radiação térmica. 

Na radiação térmica a energia é transportada por ondas de infravermelho e dependendo 

da temperatura, um corpo pode emitir radiação visível, apresentando um aspecto 

avermelhado. (YONG; FREEDMAN, 2008, v. 2,p.202). 

A taxa H, com a qual um objeto emite energia através da radiação 

eletromagnética, depende da área e da temperatura, equação (10), e é dada por 

(10)  H=σ.Ɛ.A.T4  
 

 

Onde: 

σ: é uma constante física conhecida como constante de Stefan- Boltzmann. (5,6704 x 

10−8W/m2K4) 

Ɛ: representa a emissividade da superfície do objeto, que tem um valor entre  e 1. 

A: é a área da superfície do objeto (m2); 

T: é a temperatura da área (em kelvins). 

É chamada de radiador de corpo negro, uma superfície com a emissão máxima 

de um, mas uma superfície como essa é um limite ideal e não existe na natureza. 

(HALLIDAY; RESNICK,2012) 

Na figura 9 observa-se que os coletores solares devem estar posicionados em 

direção ao Norte, com a inclinação correta encontrada, a qual define a altura do coletor e 

do suporte de sustentação. 

 

Figura 9 - Posição dos coletores solares em relação ao Norte com inclinação correta 

 

Fonte: CELESC (2012) 
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2.2 FUNDAMENTOS DE TEORIAS DE APRENDIZAGEM 

 

2.2.1 Ensino por meio de experimentos didáticos de formasignificativa 

 

O ensino por meio de experimentos didáticos não é uma pratica muito comum 

no Brasil. Todavia, essa metodologia faz-se necessária no ensino de Física, visando dar 

significado ao que se ensina, corroborando para estabelecer uma relação estreita entre 

teoria e aplicações dos conceitos aprendidos com o universo /cotidiano do aluno. O uso 

de experimentos didáticos, mapas conceituais e o aquecedor solar contribuem para 

estabelecer uma relação entre o que o aluno já conhece do cotidiano, com os novos 

conceitosapresentadosediscutidosnãodeformatradicionalportransmissãoemaulateórica, 

mas por meio de estratégias inventivas em aulas práticas, vídeo aulas e ainda 

construindo com o aluno um novo saber de maneira interativa. 

 

Um processo através do qual uma nova informação se relaciona, de maneira 

substantiva (não literal) e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura 

cognitiva do indivíduo. Neste processo a nova informação interage com uma 

estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel chama de “conceito 

subsunçor” ou, simplesmente “subsunçor”, existente na estrutura cognitiva de 

quem aprende (MOREIRA, 2009, p. 8). 

 
Ensinar por meio de experimentos didáticos promove o diálogo entre os alunos 

criando um ambiente propício para discussões tornando a aula dialogada, nessa 

perspectiva estabelecer relações entre os fenômenos apresentados nas práticas e os 

conteúdos a serem ensinados e aprendidos torna-se uma missão menos árdua, produtiva 

e rica de significado. Desenvolve-se no aluno a competência de diferenciação de 

padrões e similaridades. Existem aspectos fundamentais para que ocorra aprendizagem 

significativa. Segundo Novak (2000, p.19), sãonecessários: 

 

i) conhecimentos anteriores relevantes: ou seja, o estudante deve saber 

algumas informações que se relacionem com as novas, a serem apreendidas 
de forma nãotrivial; 

ii) material [potencialmente] significativo: ou seja, os conhecimentos a 

serem apreendidos devem ser relevantes para outros conhecimentos  e  
devem conter conceitos e proposiçõessignificativos; 

iii) o formando deve escolher aprender significativamente. Ou seja, o 

formando deve escolher, consciente e intencionalmente, relacionar os novos 

conhecimentos com outros que já conhece de forma não trivial.As atividades 

experimentais permitem aos alunos o contato com o objeto concreto, tirando-

os da zona de equilíbrio e colocando-os em zona de conflito, construindo 

mais conhecimentos e posteriormente retornando a zona de equilíbrio 

(CUNHA, 2002 apud CAMPOS et al., 2012, p.5). 

 
Integrar teoria e prática por meio de experimentos didáticos coloca o professor 

no papel de mediador, esta metodologia requer do professor uma postura paciente, não 
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muito ativa, permitindo ao aluno elaborar hipóteses e responde-las por meio de análise e 

pensamento crítico, o professor tem um papel de estimular os questionamentos e 

observações dando tempo necessário para que o aluno pense por si, propiciando 

momentos de reflexão (trabalho em grupo), gerando ambiente de socialização e 

construção de novossaberes. 

 
Estimular a participação ativa dos estudantes, despertando sua curiosidade e 

interesse, favorecendo um efetivo envolvimento com sua aprendizagem e 
também, propicia a construção de um ambiente motivador, agradável, 

estimulante e rico em situações novas e desafiadoras que, quando bem 

empregadas, aumentam a probabilidade de que sejam elaborados 

conhecimentos e sejam desenvolvidas habilidades, atitudes ecompetências, 

relacionadas ao fazer e entender a Ciência (ARAÚJO;  ABIB, 2003, p.190). 

 
No final desse capítulo, em sessão específica apresenta trabalhos que vem sendo 

desenvolvidos em ensino de Física e uso de experimentos como estratégiasdidáticas. 

 

2.2.2 Teoria da Aprendizagem Significativa de DavidAusubel 

 

David Ausubel teve uma formação em psiquiatria, dedicou-se à Psicologia 

Educacional, foi Professor Emérito da Universidade de Columbia sem conseguir 

publicar os desenvolvimentos de sua teoria, aposentou-se e voltou à Psiquiatria. 

Ausubel tem como princípio básico da sua teoria o enfoque e sua atenção na sala 

de aula, propriamente dita, sendo um dos poucos autores que cria um enfoque teórico 

aplicável a este ambiente. 

 

“Se eu tivesse que reduzir toda psicologia educacional a um único princípio, 
diria isto: O fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é 

aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie nisso os 

seus ensinamentos” (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980). 

 

Como definição a Teoria de Aprendizagem de Ausubel é um processo por meio 

do qual uma nova informação interage de forma não literal e não arbitrários com 

subsunçores específicos existentes na estrutura cognitiva do indivíduo. A nova 

informação ancora-se em conceitos ou proposições relevantes já presentes naquela 

estrutura cognitiva. 

Alguns conceitos importantes para compreender a teoria da aprendizagem de 

Ausubel são: Estrutura Cognitiva - estrutura conceitual do indivíduo, diferentemente do 

conceito Piagetiano que inclui todos os esquemas de assimilação; Subsunçor - refere-se 

a um conhecimento prévio especificamente relevante para a aprendizagem significativa 

de novos conhecimentos, ou seja, um conceito que servirá para “ancorar” o novo 

conceito a ser aprendido.  
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Para Ausubel a aprendizagem se processa da seguinte forma: Os novos conceitos 

a, b e c irão interagir de forma não arbitrária, comconceitos relevantes presentes na 

estrutura cognitiva: a com A; b com B e c com C. Ausubel entendia estes conceitos 

armazenados em estruturas neuronais e frequentemente descreve a aquisição de 

conhecimento como a modificação (conectiva ou bioquímica) dos neurônios 

doindivíduo. 

Desta forma justifica-se a elaboração de uma aula que leve em conta os 

conhecimentos dos alunos integrando estes saberes ao novo que se pretende apresentar, 

por meio de aulas diferenciadas e incentivadoras. 

 
2.3REVOLUÇÃOINDUSTRIAL E OS EFEITOS SOBRE A SOCIEDADE, 

EDUCAÇÃO E EVOLUÇÃO DE CONCEITOS COMO CALOR E TEMPERATURA 

 

O século XIX foi um período de grandes conquistas em várias áreas do 

conhecimento, Física, Química, Biologia e Filosofia. Em destaque, têm-se dois grandes 

personagens que modificaram drasticamente o pensamento e a visão da comunidade 

científica, que são: Charles Darwin e Karl Marx. Darwin produziu uma verdadeira 

revolução, quando propôs a teoria da evolução das espécies e Karl Marx, atuando na 

filosofia e economia, propôs novos conceitos como mais valia e inseriu nas bibliotecas 

mundiais obras importantíssimas como “O Capital”. Esses dois personagens marcaram 

firmemente o século XIX por meio de suas obras (CHASSOT, 2004). 

Outros fatos de destaques, desse período, que são considerados revolucionários, 

são: a forte industrialização, a popularização do ensino e a mudança radical no modo de 

vida dos cidadãos europeus. O estudo da relação entre o calor e outras formas de energia 

evoluiu gradualmente durante o século XVIII e o século XIX. Sir James Joule (1818- 

1889), estudou como a água pode ser aquecida ao ser vigorosamente mexida com um 

agitador (YONG; FREEDMAN, 2008, v. 2, p.190), estabelecendo assim o equivalente 

mecânico do calor, como ilustra a figura 6. 
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Figura 10 - Condução de calor. A energia é transferida na forma de calor de um reservatório à temperatura 

TQ para um reservatório mais frio à temperatura TF através de uma placa de espessura L e condutividade 

térmica k. 

 

Fonte: Halliday e Resnick (2012, v. 2, p. 203). 

 

A inserção da máquina a vapor nos meios de produção gerou um progresso 

impressionante se comparado aos mil anos que o antecederam, mudando para sempre o 

modo de vida das pessoas. Esse processo de industrialização gerou um êxodo rural, 

queda na qualidade de vida e mudança de hábitos. Os camponeses abandonaram 

suasterras e manufatura do algodão de modo artesanal e migraram para os grandes 

centros com o intuito de trabalharem na indústria têxtil, já que seu modo artesanal não 

permitia competir com os preços e a rapidez das grandes indústrias. Esses camponeses 

que saíram do campo para as grandes cidades, viram-se numa vida dura e com padrões 

bem abaixo do que estavam acostumados nocampo: 

 
Estima-se que a população de Homo sapiens passou de 5 milhões há 8 

milhões de anos para 1 bilhão em 1850, o que demonstrava claramente que 

nesse período havia razoável equilíbrio entre homem e natureza. No entanto, 

de 1850 para cá o tempo necessário para a duplicação da população mundial 

tem diminuído significativamente (REICHARDT; TIMM, 2004, p.4). 

 

As lutas de classes também marcaram esse período e foram discutidas nas obras 

de Marx. Nesse período, houve a necessidade de dar escolaridade básica aos 

trabalhadores da indústria para que os mesmos pudessem compreender minimamente a 

operação de máquinas e equipamentos. O grande paradoxo desse período é que o 

avanço científico que deveria trazer melhoria de vida e conforto é contraposto pelas 

péssimas condições em que viviam os cidadãos, devido à exploração dos trabalhadores 

pelas grandes empresas daindústria. 

O início do século XIX herdou do século anterior um ambiente e atmosfera 

frutíferos para o progresso científico. O final do século XVIII (Iluminismo) foi 

marcante, pois muitos paradigmas foram derrubados dando um impulso intensona 

Química, Física, Biologia e Filosofia. Os assuntos que mais preocupavam os físicos de 

então foram às discussões a respeito do calor, na fronteira da Físico-Química. O mesmo 

pode ser dito sobre os estudos dos gases. As discussões sobre a natureza da luz, 
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iniciados com a polêmica entre Newton e Huygens e também Hooke, foram continuadas 

com os estudos do britânico T. Young (1773-1829) e do francês Fresnel (1788-1827), 

sendo retomados no século XX por Einstein e De Broglie (CHASSOT,2004). 

A Revolução Industrial gerou uma transformação intensa no modo de vida da 

sociedade, afetando diversos setores, dentre os quais: a economia, o comércio, o sistema 

político e social, implantando de vez a cultura capitalista, bem como modificando para 

sempre as transações comerciais. 

Podem ser citados como efeitos dessa revolução para a ciência e sociedade: o 

surgimento da grande indústria moderna no final do século XVIII; expansão do 

conhecimento e industrialização; ciência da indústria ou indústria da ciência; máquinas 

que funcionam com precisão quase infalível e com rapidez prodigiosa; 

aproveitamentode forças naturais (ventos, correntes de água) e artificiais (vapor e 

eletricidade); fabricação de mercadorias-lucro ou mais-valia; surgem empresas que 

movem a produção muitas vezes mais poderosa que o estado; aumento da exploração do 

trabalho; aumento da fome e da injustiça social; surgimento de máquinas para facilitar e 

aperfeiçoar as tarefas na manufatura da lã (fiar, pisoar e frisar); advento da máquina a 

vapor e associação a esta do movimento circular (grande revolução); aumento da 

demanda de combustíveis; aperfeiçoamento de extração nas minas; surgimento da 

eletricidade; aperfeiçoamento da máquina de Newcomen por James Watt, decisivo nas 

máquinas a vapor (CHASSOT, 2004). 

O crescente desenvolvimento na Ciência, a partir do século XVIII, fez com que a 

população crescesse em grande escala, provocando problemas ambientais que nos 

assolam até os tempos atuais. Esse é um desafio para as gerações futuras. Esses 

problemas, que ameaçam os ecossistemas, entre os quais se destaca a poluição 

ambiental, que ocasionam uma alteração tal no ambiente que este, muitas vezes, não 

tem meios de reagir (REICHARDT; TIMM,2004). 

Com o avanço tecnológico e científico, a população mundial cresceu 

exponencialmente, gerando demandas por produtos, eletricidade, saneamento, produção 

de alimentos e outras questões. No entanto, deveria acontecer paralela a esse processo 

de crescimento uma forte conscientização de todos no sentido de preservar os recursos 

naturais e promover o desenvolvimento sustentável. As fontes de poluição mais 

presentes e que despertam a preocupação de ambientalistas são de origem urbana como 

efluentes, resíduos sólidos, matéria orgânica e inorgânica despejadas em rios, lagos e 

oceanos, o calor proveniente da queima de combustíveis e da indústria, além dos 

resíduos da construção civil. Pode-se atribuir a atividade industrial a enorme poluição  
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da atmosfera, sendo o plástico um dos grandes vilões desse processo de poluição 

(REICHARDT; TIMM, 2004). 

 
2.4ENSINO INTERDISCIPLINAR E TRANSDISCIPLINAR 

 

As novas concepções de ensino apontam para o sucesso de ações 

interdisciplinares e ou transdisciplinares. O conhecimento não está compartimentado 

como em gavetas num armário. Existem relações entre disciplinas, e quando o professor 

ao ensinar um conteúdo de Física, aponta saberes de outras disciplinas está ensinando de 

forma interdisciplinar. 

Sendo assim: “Por definição, o termo interdisciplinaridade é bastante auto 

explicativo. Diz de algo que estabelece relações entre duas ou mais disciplinas ou ramos 

de conhecimento ou que é comum a duas ou mais disciplinas ” (BASÍLIO, 2016).A 

interdisciplinaridade deve respeitar as especificidades das disciplinas. Outra forma de 

abordagem de ensino é transdisciplinaridade. Uma forma interessante de se trabalhar de 

forma transdisciplinar é quando se trabalha com projetos integradores. Há ações nesse 

sentido sendo praticadas nas escolas na modalidade de projetos com temática única para 

várias disciplinas, geralmente tema transversal, como exemplo a sustentabilidade. 

Define-se transdisciplinaridade, termo usado pela primeira fez por Piaget em 1970, 

comosendo: 

 
“A transdisciplinaridade é uma abordagem científica que visa a unidade do 

conhecimento. Desta forma, procura estimular uma nova compreensão da 

realidade articulando elementos que passam entre, além e através das 

disciplinas, numa busca de compreensão da complexidade. Além disso, do 

ponto de vista humano a transdisciplinaridade é uma atitude empática de 

abertura ao outro e seu conhecimento.”(TEIXEIRA, 2015) 

 

Procurou-se trabalhar de maneira interdisciplinar e transdisciplinar na 

transposição didática de termologia ao aplicar o produto. Relacionando os conteúdos de 

física com contextos históricos e trabalhando-se a temática transversal de 

desenvolvimento sustentável. 

 
2.5 ENSINO DE TERMOLOGIA INTERDISCIPLINAR A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

As instituições de ensino ocupam-se de ensinar Física, Química, 

Matemática, História e demais disciplinas, mas pouco se tem visto o ensino de educação 

ambiental nas escolas públicas. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 225, 

preconiza que: 
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Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

 

No entanto, muitas vezes a educação ambiental é ensinada seguindo ondas de 

modismo educacionais, em períodos esporádicos. Essa didática não contribui a uma 

mudança profunda e necessária para o avanço e mudança urgente diante de tantos 

problemas ambientais que o modo de vida capitalista vem impondo à sociedade. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

 

O aprendizado das Ciências, da Matemática e suas Tecnologias podem ser 

conduzidos de forma a estimular a efetiva participação e responsabilidade 

social dos alunos, discutindo possíveis ações na realidade em que vivem 

desde a difusão de conhecimento a ações de controle ambiental ou 

intervenções significativas no bairro ou localidade, de forma que os alunos 

sintam-se de fato detentores de um saber significativo (BRASIL, 2000, parte 

III,p.54). 

 

Pensar em ações dentro do âmbito escolar que cumpram essa missão de 

transformação cultural torna-se necessária para que a educação não esteja atrelada 

apenas às disciplinas, mas que preparem o aluno para uma vida em sociedade, 

atribuindo a ele responsabilidades, preocupação e preservação do ambiente. 

Acrescentamos que a Lei 9.795, de 27 de abril de 1999 (Lei 9.705/99), que trata da 

educação ambiental (EA) nas escolas, institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA) e expõe no artigo 2ºque: 

 
A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal 

(BRASIL, 1999). 

 

Lembrando que a lei 9.795/99, nos seus artigos 10 e 11, afirma que: 

Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática 

educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades 

do ensino formal. 

§ 1º A educação ambiental não deve ser implantada com disciplina 

específica no currículo do ensino. 

§ 2º Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao 

aspecto metodológico da educação ambiental, quando se fizer necessário, é 

facultada a criação de disciplina específica. 

§ 3º Nos cursos de formação e especialização técnica profissional, 

todos os níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental 

das atividades profissionais a serem desenvolvidas. 
Art. 11. A dimensão ambiental deve constar dos currículos de 

formação de professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. 

Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber formação 

complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender 

adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da Política 
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Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999). 

 

Cabe aos educadores assumirem o papel de se comprometerem com a educação 

ambiental, dando sua contribuição na construção de uma sociedade mais consciente a 

respeito de ações sustentáveis, provocando nos educandos uma formação enriquecida de 

valores. Nesse sentido, justifica-se trabalhar uma proposta didática de ensino de Física 

associada às questões ambientais e de sustentabilidade. 

 
2.6 USO DE EXPERIMENTO COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA 

 

O Programa de Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física (MNPEF) 

foi idealizado para melhorar o ensino de física no país, com a missão de capacitar 

professores que atuam no ensino de Física nas escolas públicas e particulares. A cada ano 

desde o término da primeira turma a página do MNPEF vem sendo alimentada com 

dissertações que tratam do ensino de Física por meio de práticas pedagógicas 

inovadoras. Além do MNPEF há publicações de outros programas de ensino 

direcionadas para emprego de metodologias ativas e uso de estratégias modernas para 

ensino e aprendizagem com resultados positivos. No repositório de trabalhos do 

mestrado encontram-se trabalhos indicando uso de experimentos didáticos concretos em 

níveisdiferentes. 

Há experimentos didáticos para uso em laboratório e outros experimentos 

simples para execução em sala de aula. Há produtos que indicam o uso de experimentos 

virtuais como o PHET, próprio para realização de simulações de situações 

fenomenológicas de toda afísica. 

Apresenta-se nesta sessão um trabalho realizado por aluno de graduação em 

Física. Alguns trabalhos que vem sendo desenvolvidos por outros pesquisadores, 

professores e alunos de graduação em licenciatura em Física. Em trabalho de conclusão 

de curso Galbiatti (2011) analisa formulações e conceitos de calor e temperatura 

apresentados nos livrosdidáticos. 

 

“Considera relevantes essas questões, pois os estudantes em geral têm 

dificuldade em diferenciar e compreender tais conceitos, o que compromete 

sua formação. Busca mostrar que relações bem estabelecidas entre grandezas 

físicas como energia, pressão, calor e a temperatura, mesmo nas diferentes 

teorias da Física Clássica e Quântica, não são suficientes para definir 

temperatura ou calor. Apresenta também experimentos simples que 

complementam o ensino/aprendizagem destes conceitos.” (GALBIATTI, 
2011). 
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A pesquisa apresenta um estudo minucioso sobre conceitos de termologia e apresenta 

uma proposta didática com experimentos para obtenção de resultados no ensino e aprendizagem 

de Física. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 CONTEXTO TEÓRICO DA PESQUISA 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram realizadosprocedimentos em sala 

de aula baseados em pesquisa bibliográfica sobre ensino por meio de experimentos 

didáticos, ensino de Física/Termologia de forma interdisciplinar e transdisciplinar, 

aprendizagem significativa de Ausebel e educação ambiental visando atender aos 

objetivos almejados. 

 

3.2LOCALDE EXECUÇÃO DA PROPOSTA DIDÁTICA 

 

A proposta foi realizada no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

de Rondônia Campus Vilhena, localizado a cinco quilômetros do centro da cidade, 

especificamente na Rodovia BR-174, Km 3, S/n – Zona Urbana, Vilhena – RO, CEP: 

76980-000. 

O Campus Vilhena entrou em funcionamento no segundo semestre de 2010, 

oferecendo os Cursos Técnicos Subsequentes em Edificações, Eletromecânica e 

Informática. A partir de 2011, os mesmos cursos também foram ofertados de forma 

integrada ao Ensino Médio. 

O produto educacional, desenvolvido ao longo desta pesquisa, foi aplicado em 

2017, em uma Turma do Segundo ano do Curso Técnico em Informática Integrado ao 

Ensino Médio. Essa escolha ocorreu devido ao fato de que para a conclusão do segundo 

ano consta na ementa da disciplina de Física a unidade temática termologia. O estudo de 

termologia possibilita trabalhar conceitos sobre energia limpa e desenvolvimento 

sustentável. Na figura 7, têm-se a ilustração dos blocos de sala de aula. 

 

Figura 11 - Blocos de sala de aula. 

Fonte: Disponível em: <http://portal.ifro.edu.br/images/Jornalismo/> Acesso em: 04/02/2017 

  

http://portal.ifro.edu.br/images/Jornalismo/
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3.3 A PROPOSTA DA PESQUISA E PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Com a proposta didática pretendeu-se entender de forma exploratória como se 

ensina e se aprende termologia e conceitos de educação ambiental de forma 

interdisciplinar, transdisciplinar e significativamente, na instituição IFRO/Campus 

Vilhena. Buscou-se testar uma proposta didática, utilizando entrevistas, questionários, 

experimentos, mapa mental, vídeo aula, seminários, avaliações e observações. A 

pesquisa teve um caráter descritivo e qualitativo, pois foram observados e analisados os 

comentários dos alunos nos questionários (apêndices), e também o comportamento em 

sala de aula, diante das atividades propostas e as avaliações. 

 

3.3.1 Etapas da execução da proposta e aplicação do produto 

 

As etapas da execução da proposta foram sintetizadas na figura 8. 

 
Figura 12 - Etapas de execução da proposta. 

 

Fonte: produzida pela autora. 
 

A apresentação da proposta a ser executada teve início em março de 2017, junto 

àturmado2ºanodoCursoTécnicoemInformáticaIntegradoaoEnsinoMédio,turma 

B. Apresentou-se a proposta de pesquisa aos estudantes na aula 1(primeiro momento), 

isto é, a aula inaugural da disciplina de Física, ocasião em que foram compartilhados a 

ementa, os critérios de avaliação, o desenvolvimento das aulas e os recursos didáticos 

utilizados. 

A etapa 2consistiu na aplicação do produto educacional para o ensino de 

termologia (apêndice L), e isto ocorreu durante o primeiro semestre de 2017. Essa fase 

foi subdividida em 10 momentos. A tabela 5 sintetiza os 10 momentos da execução da 

proposta. 

ETAPA 3: 

Análise dos dados e 
das avaliações 

 

ETAPA 2: 

Execução da proposta 

ETAPA1: 

Apresentaçãoda 
proposta 

ETAPAS DA EXECUÇÃO 
DA PROPOSTA 

março de 2017 a 
novembro de 2017 
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Tabela 5 – Sistematização dos momentos 

DURAÇÃO MOMENTOS 

AULA 2 (1h40min) Aula 2: visita ao aquecedor solar. 

AULA 3 (1h40min) Aula 3: primeiro experimento – Medição da Temperatura e Sensação Térmica. 

AULA 4 (1h 40min) Aula 4: segundo experimento – Dilatação Térmica. 

AULA 5 (1h40min) Aula 5: terceiro experimento – Termômetros e Dilatação de Líquidos. 

AULA 6 (1h40min) Aula 6: avaliação escrita. 

AULA 7(1h40min) Aula 7: quarto experimento – Radiação Térmica. 

AULA 8 (1h40min) Aula 8: seminário. 

AULA 9(1h40min) Aula 9: vídeo aula – Revolução Industrial. 

AULA 10 (1h40min) Aula 10: avaliação escrita e relatórios. 

AULA 11(1h40min) Aula 11:oficina de construção de aquecedor didático 

Fonte: própria autora. 

 

Optou-se por iniciar a proposta didática apresentando à turma um aquecedor 

solar que foi construído pela docente e bolsista de um projeto de pesquisa com material 

reutilizado e instalado nas dependências do IFRO Campus Vilhena. Essa atividade teve 

como objetivo estabelecer uma relação transdisciplinar de termologia com uso de 

energia limpa e sustentável promovendo educação ambiental. Vale salientar que essa 

etapa pode ser realizada em outras escolas por meio de uma visita técnica a alguma 

empresa ou residência que utilize aquecedor solar para o aquecimento deágua. A figura 

13 ilustra o aquecedor solar instalado nas dependências do campus Vilhena. 

 
Figura 13 - Ilustração do aquecedor solar instalado nas dependências do campus Vilhena. 

 
Fonte: própria autora. 

 

Após a apresentação do aquecedor, como elemento motivador da termologia, 

foram utilizadas outras estratégias, conforme apresentadas na figura 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria autora. 

Ministração de aula, 
utilizando o recurso-

vídeo aula 

Construção de 
mapas conceituais 

Realização de 
experimentos 

didáticos 

Estratégias 
didáticas 

Figura 14 - Estratégias didáticas. 
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Foram utilizados experimentos didáticos em sala de aula sem a necessidade de  

se ter nas dependências da instituição a estrutura de um laboratório de Física. Trata-se 

de experimentos fáceis de serem construídos e realizados. Os materiais utilizados são 

alternativos como, por exemplo, utensílios domésticos e resíduos sólidos (pets, caixas 

de leite, potes de iogurte, dentre outros). A metodologia ativa propiciará  a 

aprendizagem significativa, podendo resultar  em maior interesse nas aulas, bem como 

despertar  a curiosidade dos estudantes para a compreensão dos fenômenosfísicos. 

Na figura 15 são apresentados os experimentos que serão utilizados em aula: 

 

 

 
 

 

 

Fonte: própriaautora. 

 
A construção do mapa conceitual foi realizada durante vários momentos em sala, 

coma participação dos alunos, objetivando fixar conceitos físicos como temperatura, 

calor, dilatação, processos de transferência de calor, além de estabelecer relações entre a 

termologia e o aquecimento de água por meio de placas solares. Os mapas conceituais 

são ferramentas que ajudam na memorização e sistematização de ideias (TONY 

BUZAN –1970). 

Na figura 16 é apresentado o mapa conceitual que foi desenvolvido em conjunto 

com os discentes, durante as aulas. 

Primeiro Experimento: Medição da 
temperatura e Sensação Térmica 

Segundo Experimento: Dilatação 
Térmica em Lâmina Bi metálica 

Terceiro Experimento: Termômetros 
e Dilatação de Líquidos 

Quarto Experimento: Radiação 
Térmica 

Figura 15 - Experimentos didáticos. 
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Figura 16- Mapa conceitual desenvolvido sobre o assunto de termologia. 

 

Fonte: própria autora. 

 
Além do mapa conceitual, outros recursos didáticos foram utilizados. Na 

transposição didática dos conceitos teóricos de Física e temas transversais, referentes à 

educação ambiental, houve aulas dialógicas com interpretação de textos 

complementares. O ensino e aprendizagem de forma interdisciplinar de conceitos de 

Física e marcos históricos foram realizados por meio do recurso didático de um vídeo 

sobre a temática Revolução Industrial versus desenvolvimento da ciência. O intuito 

dessa prática foi fomentar discussões sobre vantagens e desvantagens do 

desenvolvimento da ciência nos séculos XVIII e XIX, relacionando o tema 

desenvolvimento e progresso proveniente da máquina térmica com as mudanças sociais 

e impactos ambientais oriundos do progresso. 

Foram realizadas resolução de exercícios, aula expositiva, com o fim de abordar 

de maneiras diversas os tópicos que compõe a termologia. A previsão para concluir 

todos os conteúdos de termologia eram vinte (20) horas/aula, representando o primeiro 

bimestre do segundo ano do Ensino Médio. 

Foi utilizado um aquecedor solar construído pela equipe de trabalho do IFRO, 

mestranda, bolsistas de iniciação científica, um colaborador de projeto de pesquisa e 

servidores terceirizados. Esse aquecedor foi construído de acordo com o manual de 

construção, desenvolvido pela empresa CELESC. O aquecedor possui vários elementos 

que foram utilizados no ensino e na aprendizagem de termologia. Para outros docentes, 

que queiram reproduzir essa proposta, foi disponibilizado um manual nos apêndices, 

ensinando a construir um modelo alternativo para o desenvolvimento da proposta. 
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Desta forma, distribuiu-se a termologia, parte da Física que estuda os fenômenos 

relacionados ao calor e a temperatura, em unidades temáticas e/ou tópicos. Na 

abordagem de cada tópico foram desenvolvidas atividades experimentais didáticas com 

a utilização de materiais semelhantes aos utilizados na construção do aquecedor solar. 

No início das aulas, questionários diagnósticos foram aplicados para verificar os 

conceitos pré-concebidos pelos educandos, partindo assim de um patamar não nulo, 

levando em conta que o educando tinha algum conhecimento dos temas abordados, 

aprendidos ao longo davida. 

Ao final de cada módulo, outro questionário foi aplicado para efeito comparativo 

referente ao aprendizado firmado. O aquecedor foi utilizado como elemento concreto, 

significativo e motivador para estudo de conceitos físicos como, por exemplo, a 

temperatura, o calor e a energia, como também gerar um ambiente propício para a 

educação ambiental. 

Por fim, para a realização da etapa 3, no decorrer das aulas foram produzidos 

relatórios resultantes das avaliações, dos questionários e dos relatórios produzidos nas 

aulas práticas. No final do processo, após a realização das aulas, os resultados do 

aproveitamento escolar dos alunos foram avaliados e discutidos. 

Assim deve-se inserir o aluno num processo de descoberta por meio de 

experimentos didáticos, provocando neles a capacidade de elaboração de hipóteses para 

explicação da realidade. Após essa etapa, o professor realiza a teorização por meio de 

aula dialogada. Por fim, podem-se inserir os cálculos e medições, considerados pela 

maioria dos alunos o grande dilema da aprendizagem em física. 

Os cálculos não devem ser suprimidos, mas apresentados após motivação e 

incentivo. No final do emprego dessa etapa da proposta didática realize uma oficina de 

construção de um aquecedor solar com a finalidade de promover diferenciação 

progressiva de conceitos e fenômenos, reconciliação integradora dos conceitos novos 

aos anteriores, além da mesma permitir que o aluno aprenda a fazer eexperimentar. 

As etapas da prática pedagógica se desenvolvem de maneira que: Primeiro se faz 

o diagnóstico e avaliação. No início da aula o professor deve buscar saber quais os 

conhecimentos prévios do aluno sobre o tema a ser trabalhado e no final da aula deve 

realizar uma avaliação para verificar o avanço conceitual. Essa etapa pode ser realizada 

por meio de uma conversa ou por questionários. Segundo se faz a problematização e 

experimentação. Momento de trabalhar com o experimento. Deixe o aluno trabalhar, 

faça junto com os alunos, dê as coordenadas e interaja com eles, mas não faça por eles. 



52 

Terceiro se faz a discussão e hipóteses. Peça aos alunos que estabeleçam hipóteses para 

explicar os fenômenos percebidos no experimento. Realize discussão do experimento e 

direcione e reorganize com eles os conceitos aprendidos.  

Ademais, em quarto lugarfaz-se a Teorização. Hora de apresentar as leis e os 

princípios físicos aos alunos, por meio de aula teórica dialogada. Construa junto com ele 

o conhecimento. Já em um quinto momento é realizada  a Fixação. Realize atividades 

contextualizadas que façam os alunos reavaliarem os conceitos aprendidos. Último 

momento faz-se a Reconciliação e enriquecimento. Hora de rever o que foi aprendido. O 

professor pode solicitar aos alunos que Sistematizem as ideias por meio de mapas 

conceituais, indicar algum filme “curta metragem” para enriquecimento, realizar 

oficinas, seminários ou feiras de experimentos. 
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4. APLICAÇÃO DO PRODUTO, RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os resultados serão apresentados em sessões. A primeira sessão trata da 

descrição das atividades realizadas na aplicação do produto educacional, ao longo de 10 

encontros, ou seja, das aulas ministradas ao longo desse período, também consta a 

oficina de construção do aquecedor solar didático. A segunda sessão apresenta resultado 

da aplicação da primeira etapa do produto, por meio de um relato da visita ao aquecedor 

e discute a importância de se trabalhar comprojetos. 

Na terceira sessão, há a análise e discussão da aplicação dos questionários 

diagnósticos, como também dos verificadores de aprendizagem e evolução conceitual. 

A quarta sessão, contextualiza, analisa e discute os resultados dos experimentos. Na 

quinta sessão apresentam-se os resultados do mapa conceitual, vídeo aula e os 

rendimentos dos alunos nas avaliações. Na sexta sessão têm-se os resultados da oficina, 

e na sétima e última sessão, discute-se a possibilidade de interdisciplinaridade por meio 

de um levantamento realizado no IFRO/ Campus Vilhena com a participação de 

professores de áreasdiversas. 

No quadro 1, é apresentado um resumo dos objetivos e atividades dos momentos 

de aplicação do produto. 

 

Quadro 1 - Momentos de aplicação do produto 

AULAS OBJETIVOS ATIVIDADES E INSTRUMENTOS 

Aula1 Investigar conhecimentos dos alunos 
referentes a calor temperatura e efeito 
estufa. 

Apresentação da proposta de trabalho e da pesquisa; 
Apresentação da ementa da disciplina; 

Aplicação de questionário sobre calor e temperatura. 

Aula 2 Iniciar a aplicação do produto com 
apresentação do aquecedor solar aos alunos, 
levantamento de hipóteses e evolução 
conceitual. 

Visita ao aquecedor; 
Levantamento de hipóteses sobre processos de 
transferência de calor; 
Reaplicação do questionário sobre calor, temperatura; 
Leitura de texto sobre efeito estufa; 
Construção do mapa conceitual. 

Aula 3 Levantar hipóteses sobre medição de 

temperatura. 
Gerar aprendizagem significativa por meio 
de aula dialogada, experimento e 
construção de conceitos por meio de ensino 
ativo. 

Realização do primeiro experimento (medição de 

temperatura); 
Questionário; 

Relatório do experimento; 
Início da construção do mapa conceitual. 
Aula teórica dialogada. 
Realização de atividades envolvendo cálculo. 

Aula 4 Levantar hipóteses sobre conceitos de 
dilatação térmica. 

Investigar os conhecimentos dos alunos 
referentes a dilatação térmica. 
Gerar aprendizagem significativa por meio 
de aula dialogada com uso de experimento 
e construção de conceitos por meiode 
ensino ativo. 

Aplicação de questionário sobre dilatação térmica; 
Realização do segundo experimento (Lâmina 

Bimetálica); 
Aplicação de segundo questionário sobre o 
experimento; 
Construção do mapa conceitual. 
Aula teórica dialogada. 
Realização de atividades envolvendo cálculo. 

Aula 5 Levantar hipóteses sobre dilatação de 
líquidos. 

Realização do terceiro experimento(construção do 
termômetro); 
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 Verificar evolução conceitual. 
Gerar aprendizagem significativa por meio 
de aula dialogada com uso de experimento 

e construção de conceitos por meiode 
ensino ativo. 

Construção do mapa conceitual. 
Leitura de texto sobre dilatação anômala da água. 
Aula teórica dialogada. 

Realização de atividades envolvendo cálculo. 

Aula 6 Avaliar aprendizado (Prova escrita). Realização da primeira avaliação escrita. 

Aula 7 Levantar hipóteses sobre conceitos de 
processos de transferência de Calor; 
Investigar os conhecimentos prévios dos 
alunos referentes processos de transferência 
de calor. 

Gerar aprendizagem significativa por meio 
de aula dialogada com uso de experimento 
e construção de conceitos por meio de 
ensino ativo. 

Construção do mapa conceitual; 
Aplicação de questionário sobre calorimetria e trocas 
decalor; 
Realização do quarto experimento (radiação térmica); 
Aplicação de questionário sobre o experimento. 

Aula teórica dialogada. 
Realização de atividades envolvendo cálculo. 

Aula 8 Avaliar aprendizado (Seminário) Realização da segunda avaliação; 
Apresentação de Seminário sobre energia térmica. 

Aula 9 Gerar aprendizagem significativa por meio 
de aula expositiva e dialogada, vídeo aula 

(revolução industrial). 

Aula expositiva e dialogada sobre máquinas térmicas. 

Apresentação do motor Stirling; 

Coleta de material para construção do aquecedor solar 
didático. 

Aula 10 Avaliar aprendizagem (Prova escrita); 
Relatório de participação na construção do 
mapa conceitual; 

Coleta de materiais para construção do 
aquecedor. 

Realização da terceira avaliação. 

Aula 11 Gerar aprendizagem significativa por meio 
de realização de oficina. 

Construção do aquecedor solar didático. 

Fonte: própria autora. 

 

4.1 PRIMEIRA SESSÃO: DESCRIÇÃO DOS MOMENTOS 

 

Nessa sessão será apresentada a descrição dos momentos, elencando as 

atividades desenvolvidas nas aulas e os assuntos abordados em cada encontro. Além da 

descrição da metodologia utilizada em cada situação de ensino eaprendizagem. 

 

4.1.1 Aula 1: Apresentação daproposta 

Iniciou-se a aplicação do produto educacional no primeiro encontro, ou seja, na 

aula inaugural do ano letivo de 2017, na turma do Curso Técnico em Informática 

Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de 

Rondônia – Campus Vilhena, no dia 23 de março de 2017.O produto educacional 

desenvolvido atende a disciplina de Física no conteúdo temático de termologia do 

segundo ano do ensino médio e fica subdividido em 10 encontros, sendo distribuídos ao 

longo de um bimestre. No IFRO Campus Vilhena acontece um encontro semanal, pois 

as aulas de Física são geminadas, isto é, uma logo após a outra. Temos um total de 20 

aulas para a aplicação efetiva do produto, ou seja, duas aulas porsemana. 

No primeiro momento apresentou-se a ementa de Física do segundo ano e fez-se 

uma breve explanação sobre cada tópico a ser estudado, durante o ano. Antes de 

conceituar grandezas ou fenômenos físicos do primeiro tema “termometria”, distribuiu-
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se um questionário com perguntas abertas sobre o tema central (temperatura e calor) e 

um tema transversal (efeito estufa), o qual encontra-se no apêndice A e na figura17. 

 

Figura 17 - Questionário diagnóstico. 

Fonte: própria autora. 

 

O objetivo com o questionário averiguar os conhecimentos prévios dos alunos 

sobre tais grandezas ou fenômenos. Após uns 15min, tempo necessário para efetivação 

do registro das respostas dos alunos, apresentou-se o tema “aquecedor solar” como 

elemento motivador desse módulo do curso e tema central do mapa conceitual. A 

professora solicitou aos estudantes que trouxessem na aula seguinte cartões com 

respostas para a primeira pergunta que comporia o mapa conceitual a ser fixado em sala 

“O que é temperatura?”. Foi solicitado que os alunos fizessem os cartões em cartolina 

para serem entregues como atividade participativa na aula seguinte. 

A figura 18 ilustra o cartaz que foi afixado no quadro auxiliar da sala, 

explanando um aquecedor solar, bem como algumas características de seu 

funcionamento, as quais, segundo a Celesc (2017), são o aumento da temperatura nos 

três ciclos, do verão ao inverno, de 5,4ºC a 9,9ºC, durante 83 min e a circulação por 

termossifão, que melhor se adapta ao projeto. Esse cartaz foi o ponto de partida para a 

construção do mapa conceitual. 
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Figura 18- Ilustração de um aquecedor solar. 

 
 

Fonte: Disponível em: http://novoportal.celesc.com.br/portal/images/arquivos/manuais/manual- 

aquecedor-solar.pdf. p 09. Acesso em04/02/2017. 

 

 

4.1.2 Aula 2: Visita ao AquecedorSolar 

O segundo encontro ocorreu na semana seguinte. Os alunos foram convidados 

para uma visita ao aquecedor instalado nas dependências do Campus, conforme se 

observa na figura 19. 

 

Figura 19- Aquecedor solar Campus Vilhena. 

 

Fonte: própria autora. 

http://novoportal.celesc.com.br/portal/images/arquivos/manuais/manual-
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Durante a visita foram levantadas hipóteses para o funcionamento do aquecedor 

e sua relação com os conceitos de calor e temperatura. 

Após esse momento, em sala de aula, a professora recolheu a tarefa dada na aula 

anterior, ou seja, os primeiros cartões conceituais. Em seguida, iniciou-se junto aos 

alunos a construção do mapa conceitual. O mapa ficou fixado em um quadro na sala de 

aula durante todo o período de aplicação do produto. A professora colou ao lado do 

cartaz ilustrativo de um aquecedor solar a primeira questão: “O que é temperatura?".  

Em torno da mesma foram dispostos os cartões resposta produzidos pelos estudantes em 

casa, como ilustra a figura20. 

 

Figura 20 - Ilustração da primeira etapa do mapa conceitual. 

 
Fonte: própria autora. 

 

Ficou acordado com os alunos que para a aula seguinte eles deveriam trazer os 

cartões resposta para a segunda questão do mapa conceitual “O que é calor?”. Essa 

prática de construção de cartões resposta às perguntas problema repetiu-se em todos os 

encontros até que o mapa estivesse completamente preenchido, sendo que o objetivo da 

proposta foi a memorização conceitual e o desenvolvimento de sistematização de ideias, 

considerando metodologia ativa inserindo o aluno no processo de aprendizagem. 

Após a atividade de iniciação da construção do mapa conceitual, fez-se um 

estudo de texto sobre efeito estufa e, em seguida, houve a reaplicação do questionário 

sobre os conceitos de calor, temperatura e efeito estufa. 

 
4.1.3 Aula 3: Primeiro Experimento Medição daTemperatura 

 

O objetivo desta aula foi aproximar os alunos da Física em seu cotidiano, 
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realizando uma aula com duração de 1h40min e desenvolvendo as seguintes atividades: 

realização de experimento didático, sob a temática "medição de temperatura", apêndice 

G, figura 21. 

Fonte: própria autora.  

 

Posteriormente, foi realizada a leitura e reflexão do texto sobre efeito estufa,  

aula expositiva e dialogada sobre temperatura, energia térmica, equilíbrio 

térmicoeescalas termométricas; resolução de exercícios propostos e início da construção 

de mapa conceitual. 

A professora iniciou as atividades expondo a proposta da aula. Em seguida, 

foram apresentadas as ações a serem realizadas e solicitado a organização em grupos. 

Assim que os estudantes organizaram as equipes fizeram a pergunta problema desse 

momento. O objetivo da aula era que eles levantassem hipóteses, realizassem uma 

discussão sobre a pergunta problema e registrassem os resultados respondendo a outras 

três questões no final da atividade, após a realização do experimento. 

No segundo momento da aula, a professora entregou um texto com a questão 

problema: “É confiável medir a temperatura somente pelo tato?”. Os estudantes tiveram 

um tempo para a leitura do texto e das questões a serem respondidas que estava no final 

das atividades e a professora solicitou que eles escrevessem hipóteses para responder as 

questões. Na sequência foi realizado o experimento que consistiu em medir a 

temperatura de duas porções de água a temperaturas diferentes por meio do tato. Os 

materiais utilizados seguem na tabela 6:  

Figura 21- Ilustração do roteiro de experimento de sensação térmica. 
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Tabela 6- Lista de materiais do experimento 1. 

MATERIAL UNIDADES 

Leiteira de alumínio. 2 

Ebulidor (rabo quente). 1 

Bacia de plástico. 1 

Água gelada. 3l 

Água em temperatura ambiente. 3l 

Água morna. 3l 

Fonte: própria autora. 

 
Os alunos realizaram as atividades e registraram os resultados após as 

conclusões geradas pelo experimento e as discussões. A figura 22 apresenta a realização 

do experimento de medição de temperatura pelotato. 

 

Figura 22 - Experimento 1. 

 

Fonte: própria autora. 

 

Após esse momento, a professora solicitou que os alunos fizessem uma pesquisa 

em casa sobre o conceito de dilatação térmica para a construção do mapa conceitual em 

construção e afixado na parede da sala. Os conceitos pesquisados foram registrados em 

cartões individuais e entregues à professora na aula seguinte para a construção do mapa. 

Após as instruções, recolheram-se os Cartões Resposta sobre a questão problema “O 

que é calor?” e os mesmos foram fixados no mapa conceitual. A figura 23, a seguir, 

ilustra a segunda etapa da construção do mapaconceitual: 
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Figura 23– Ilustração da segunda etapa do mapa conceitual 

 

Fonte: própria autora. 

 

Na última etapa, realizou-se uma aula expositiva sobre os conceitos de 

temperatura, calor, energia térmica, equilíbrio térmico e escalas termométricas. Os 

materiais didáticos utilizados foram o livro didático e o quadro. 

 

4.1.4 Aula 4: Segundo Experimento - DilataçãoTérmica 

 

Antes de qualquer informação a aula foi iniciada com a apresentação de um 

questionário aos estudantes sobre conceitos básicos de dilatação térmica com o objetivo 

de descobrir quais saberes os mesmos já possuíam sobre o tema. Após um intervalo de 

tempo necessário aos estudantes para que respondessem os questionários, foram 

levantadas algumas hipóteses sobre a relação da dilatação térmica e o funcionamento do 

aquecedor solar e outros dispositivos térmicos, momento de debates e formulação de 

algumas ideias. Na sequência foi realizado um experimento que consiste em perceber a 

dilatação em lâmina bimetálica. Os materiais utilizados seguem na tabela 7. 

 
Tabela 7 - Lista de materiais do experimento 2. 

MATERIAL UNIDADES 

Fita crepe 1 rolo 

Papel alumínio 1 rolo 

Velas 5 

Caixas defósforo  5  

 

Fonte: Própria autora. 
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A figura 24 ilustra a realização do experimento 2 referente à construção de uma 

lâmina bimetálica com objetivo de realizar a transposição didática e introduzir os 

conceitos de dilatação térmica da segunda unidade curricular abordada na aplicação do 

produto. 

 

Figura 24 - Ilustração do experimento 2, lâmina bimetálica. 

 
Fonte : própria autora. 

 

Após a realização do experimento seguiu-se um momento de elaboração de 

hipóteses que explicassem o encurvamento da lâmina frente a exposição da mesma a 

uma fonte de calor, e em seguida houve a discusão das hipótezes e conclusões. A 

professora ministrou uma aula expositiva sobre dilação térmica utilizando o livro 

didático e o quadro. Em seguida os estudantes responderam a um questionário referente 

ao experimento, e outro questionário sobre conceitos básicos de dilatação térmica (o 

mesmo questionário do início da aula) sendo este, utilizado para avaliação dos avanços 

alcançados pelos estudantes após realização das atividades e da aula expositiva. 

Na sequência a professora recolheu os cartões resposta da questão problema “O 

que é dilatação térmica?” e fixou os mesmos no mapa conceitual. Foi solicitado que 

paraapróximaaulaosestudantespreparassemcartõesrespostasobreosprocessosdetransferên

cia de calor, por meio de pesquisa realizada em casa. Segue figura 25, ilustração da 

construção da terceira etapa do mapa conceitual: 
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Figura 25- Ilustração da terceira etapa do mapa conceitual. 

 
Fonte: própria autora. 

 
 

4.1.5 Aula 5: Terceiro Experimento - termômetros e dilatação delíquidos 

 

O objetivo dessa aula foi mostrar uma aplicação da dilatação de líquidos na 

construção de um termômetro, apurar ao término da aula, por meio de um questionário, 

as impressões dos estudantes sobre o funcionamento do termômetro, avançar nos 

conceitos sobre dilatação térmica, e levantar hipóteses sobre a relação da dilatação 

térmica e o funcionamento do aquecedor solar. 

No início da aula foi realizado um experimento com o objetivo de mostrar a 

dilatação de líquidos frente à variação da temperatura e também discutir a variação da 

densidade de líquidos diante do fenômeno da dilatação térmica e a relação desse 

fenômeno com o funcionamento do aquecedor solar, (Apêndice I), figura 26. 



64 

Figura 26- Ilustração do experimento 3 de construção do termoscópio. 

 
Fonte: disponível em: <https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/construindo-um- 

termometro.htm>. Acessado em05/02/2017. 

 

O objetivo do experimento foi ilustrar a dilatação de líquidos frente à variação 

da temperatura. Os materiais utilizados seguem descritos na tabela8. 

 

Tabela 8 - Lista de materiais do experimento 3. 

MATERIAL UNIDADES 

Tubo de vidro ou tubo de caneta 1 

Rolha ou massa de modelar 1 
Água 500ml 

Tubo de corante 1 

Leiteira de alumínio 2 

Ebulidor (rabo quente) 1 

Gelo 1 forma 

 

 

Fonte: Própria autora. 

 

O experimento consistiu em mostrar a variação do nível da água confinada 

dentro do termômetro frente à variação da temperatura, quando colocado em contato 

com água quente e quando colocado em contato com gelo. A figura 27 apresenta a 

ilustração do experimento3. 

 

 

 

 

  



65 

Figura 27- Experimento 3. 

 
Fonte: própria autora. 

 
Além de verificar as mudanças dos volumes da coluna d’água também foram 

discutidas as mudanças na densidade do líquido em função da variação da temperatura. 

Ao final do experimento a professora promoveu um momento para discussão das 

relações dos conceitos de dilatação e densidade com o aquecedor solar. Na sequência, 

foi ministrada aula teórica e resolução de atividades envolvendo teoria e cálculos sobre 

dilatação térmica dos líquidos e dilatação anômala da água. No final da aula deu-se 

outra etapa de construção do mapa conceitual sobre os conceitos de dilataçãotérmica. 

 

4.1.6 Aula 6: Avaliaçãoescrita 

 

Nessa sessão apresentamos a descrição de realização da primeira avaliação 

escrita. A duração da avaliação foi de 2 horas – aula, e foram avaliados conceitos 

teórico e cálculos relativos aos conceitos trabalhados. A avaliação foi elaborada com 10 

questões, sendo as quatro questões iniciais abertas, as mesmas do mapa conceitual, a 

fim de verificar os avanços conceituais sobre: calor, temperatura, efeito estufa e 

dilatação térmica. As questões seguintes foram distribuídas em testes de múltipla 

escolha e questões envolvendocálculos. 

Além da avaliação conceitual e verificação de aprendizagem os estudantes 

responderam a uma auto avaliação de como efetuaram o plano de estudo para a 

avaliação defísica. 
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4.1.7 Aula 7: Quarto Experimento RadiaçãoTérmica 

 

No primeiro momento da aula foi realizado um experimento sobre medição de 

radiação de corpo negro e corpo branco.Os materiais utilizados na realização do quarto 

experimento seguem descritos na tabela 9. 

 

Tabela 9 - Lista de materiais do experimento 4. 

MATERIAL UNIDADES 

Lata de refrigerante pintada de branco 1 

Lata de refrigerante pintada de preto 1 

Termômetro de para líquidos 1 

Termômetro de radiação 1 

Lâmpada incandescente 1 
Bocal conectado a rede elétrica 1 

Fonte: Própria autora. 

 

O objetivo da aula foi desenvolver atividades para ensino/aprendizagem de 

processos de transferência de calor. A figura 28, ilustra os materiais utilizados para 

realizar o experimento 4. 

 

Figura 28- Experimento 4. 

 
Fonte: própria autora. 

 

Nesse momento foi realizada a finalização do mapa conceitual, fixando os 

últimos cartões resposta sobre os processos de transferência de calor, condução, 

convecção e radiação térmica. Está ilustrada na figura 29 a quarta etapa da construção 

do mapa conceitual. 

  



67 

Figura 29 - Ilustração quarta etapa do mapa conceitual 

 

Fonte: própria autora. 

 

 

4.1.8 Aula 8:Seminário 

 

Nessa seção será apresentada a metodologia a ser utilizada durante a aula oito. 

Este momento foi iniciado com a organização da sala de aula para a apresentação de um 

seminário. Os alunos trouxeram um lanche de casa para um coffee break, momento de 

integração e intervalo entre as apresentações do seminário,na figura 30. 

Figura 30 - Organização da sala para seminário e coffee break. 

 

Fonte: própria autora 

 

A apresentação do Seminário foi realizada sobre a temática: formas alternativas 

de energia limpa e renovável (energia solar para aquecimento de água, energia solar 

com placas fotovoltaicas para produção de eletrecidade, energia eólica, produção de 

energia elétrica por meio de pequenas centrais hidrelétricas – PCH e usinas nucleares), 
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contemplando a transdisciplinaridade da proposta, sendo que o seminário compôs uma 

ferramenta de avaliação. Na aula anterior os alunos foram distribuídos em grupos e foi 

realizado um sorteio para definição de temas para o seminário. Na figura 31 tem-se a 

ilustração da apresentação de um dos grupos. 

 

Figura 31- Apresentação do seminário realizada por um dos grupos. 

 

Fonte: própria autora. 

 

O seminário apresentado pelos alunos foi avaliado por meio de fixas de 

avaliação com critérios a seguir: clareza de ideias, organização dos slides, bibliografia, 

sequência lógica. Todos participaram da avaliação, alunos e professora. Uma pedagoga 

do quadro de servidores do IFRO foi convidada para participar da banca de avaliação. A 

figura 32 ilustra essemomento. 

 

Figura 32- Foto da apresentação e avaliação do seminário. 

 
 

Fonte: própria autora. 
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4.1.9 Aula 9: Vídeo aula(revolução industrial e contexto históricosocial) 

 

Iniciou-se a aula nove aplicando-se um questionário diagnóstico sobre a 

temática da revolução industrial e conceitos de termodinâmica/ máquinastérmicas. 

Decorridos alguns minutos, tempo necessário para os alunos responderem ao 

questionário a professora apresentou aos estudantes um motor stirling, com objetivo de 

introduzir os conceitos de máquinas térmicas, como se vê na figura33. 

 

Figura 33 - Motor Stirling. 

 

Fonte: própria autora. 

 

Na sequência foram elaboradas, conjuntamente professora e alunos, hipóteses 

sobre seu funcionamento. Na continuação assistiu-se a um vídeo sobre revolução 

industrial e contexto histórico social nos séculos XVIII e XIX, conforme figura34. 

 

Figura 34 - Vídeo aula. 

 

Fonte: própria autora. 

 

Após a vídeo-aula foi realizada a reaplicação do questionário a fim de perceber 

se houve evolução conceitual. Finalizando esse momento foi recolhido junto aos 
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estudantes o material da coleta seletiva para construção do aquecedor didático da etapa 

final da aplicação doproduto. 

 

4.1.10 Aula10: AvaliaçãoEscrita 

 

Nessa etapa foi realizada outra avaliação escrita contemplando os processos de 

transferência de calor, energia limpa e renovável e ainda revolução industrial. A 

avaliação foi elaborada distribuindo-se questões de múltipla escolha e questões abertas, 

questões teóricas de análise e reflexão e questões envolvendo cálculos a fim de atender 

diferentes habilidades dos estudantes. 

 

4.1.11 Aula 11: Oficina para construção do aquecedorsolar 

 

Nesse momento foi apresentada a última etapa da aplicação do produto. 

Executou-se a oficina em novembro de 2017por uma questão de organização de espaço 

físico que atendesse bem a realização dessa etapa, pois o IFRO  campus Vilhena estava 

em obras de reforma. Outro fato que nos impediu de realizar esta oficina anteriormente 

foi que não se conseguiu obter todo material necessário para sua realização. 

Foi realizada então a construção do aquecedor solar didático no IFRO campus 

Vilhena com os materiais selecionados pelos estudantes na coleta seletiva. O restante do 

material foi doado pelaprópria instituição. Ferramentas necessárias para construção do 

aquecedor foram cedidas pela própria docente. Na tabela 10, estão listados os materiais 

para construção do mesmo. 
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Tabela 10 - Materiais para realização da oficina para construção do aquecedor solar. 

MATERIAL UNIDADES 

Máscaras de proteção 3 

Óculos de proteção 3 

Luvas de proteção 3 

Serra de disco 1 

Serra para cano de PVC 1 

Tubo de adesivo plástico PVC 1 

Tinta à óleo preto fosca 1l 

Pet de coca- cola 25 

Caixas de leite 13 

Tubos de PVC água 20 mm 2 barras 

Tubo de PVC água 25 mm 1 barra 

Removedor 1l 

Pincéis 3 

Conexão em T20 mm de PVC 10 

Conexão joelho 25 mm 6 

Redução de 25 mm p/ 20 mm 4 

Registros 25 mm 2 

Reservatório de material reciclado 1 

Fita de alta- fusão 1 

Marreta de borracha 1 

Conexão em PVC de saída e entrada de água no 
reservatório 

3 

Lixas 4 

Manuais de construção 5 

Fonte: própria autora. 

 

A oficina é ponto forte da aplicação do produto, tornando necessário separar um 

tempo e um espaço especial para execução dessa etapa, sendo necessárias 4 horas/aula. 

Não existem espaços disponíveis para esse tipo de atividade, ou seja, um espaço 

especial para oficinas no IFRO Campus Vilhena, sendo assim a proposta foi realizada 

em uma sala de aulatradicional. 

A execução de uma oficina exige muito planejamento e organização. 

Primeiramente fizemos a coleta do material reciclável por meio da coleta seletiva, 

posteriormente solicitamos auxílio da instituição para obtenção dos materiais de 

consumo, que foram prontamente doados, em seguida reunimos todas as ferramentas 

necessárias para construção do aquecedor. Alguns itens tiveram que ser comprados com 

recurso próprio. Um manual de construção foi confeccionado para ser utilizado durante 

a oficina. 

Na figura 35 são apresentados os equipamentos de segurança, máscara e óculos, 

necessáriospara garantir maior proteção aos estudantes durante a oficina. 
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Figura 35 - Materiais de proteção. 

 
Fonte: própria autora. 

 
Muitos dos materiais permanentes podem ser conseguidos por meio de 

empréstimos a conhecidos, como por exemplo, serras, marreta e luvas de proteção. Na 

figura 36, tem-se a ilustração de algumas ferramentas necessárias para construção do 

aquecedor solar didático. 

 

Figura 36 - Ferramentas necessárias para a construção do aquecedor solar. 

 

Fonte: própria autora. 

 

A figura 37 ilustra o manual de construção do aquecedor didático (Apêndice k), 

com instruções de confecção e fotos ilustrativas  a fim de facilitar a compreensão do 

processo de construção oferecido aos alunos no início da oficina. 
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Figura 37- Ilustração do manual de construção do aquecedor solar. 

 

Fonte: própria autora. 

 

 

4.2 SEGUNDA SESSÃO: RELATOS DA VISITA AO AQUECEDOR 

 

A aplicação do produto educacional foi iniciada pela visita ao aquecedor solar 

instalado em nosso Campus. Logo, uma alternativa para professores de outras escolas 

iniciarem a aplicação da proposta didática visitando uma empresa ou residência que 

possua um aquecedor solar em suas dependências, promovendo assim publicidade dessa 

modalidade de energia, sua eficiência e acessibilidade. 

Conforme planejamento, foi realizada a visita técnica ao aquecedor solar 

instalado nas imediações do IFRO. Esse aquecedor foi construído pela docente, 

adaptado da empresa CELESC SC. No final da aplicação do produto, último momento, 

aula onze, foi realizada a oficina de construção de aquecedordidático. 

Dessa forma, inicialmente a professora convidou os alunos para irem ao local 

onde o aquecedor estava instalado. A reação dos alunos foi bem positiva e prontamente 

atenderam ao convite. Seguiram-se todos para o local da instalação em um clima de 

descontração. Durante o trajeto, que é de aproximadamente 100m, conversas sobre o 

aquecedor e aulas práticas foram frequentes. 

Chegando ao local da instalação do aquecedor, foram apresentados os elementos 

do aquecedor realizando-se uma breve explicação do seu funcionamento. A princípio a 

professora solicitou que os alunos circulassem ao entorno do aquecedor para 

visualizarem todos seus elementos. Em seguida, formulou hipóteses com os alunos de 

forma dialogada de como seria o funcionamento do mesmo. Nesse momento, algumas 

perguntas foram feitas pelos alunos quanto às dificuldades de montagem ou objetivos 

desua construção e instalação, bem como sobre os fenômenos físicos presentes nele. Foi 

explicado  que a fabricação do aquecedor em questão surgiu devido a um projeto de 

pesquisa realizado com o objetivo de produzir material concreto para laboratório de 
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térmica e para dar destino sustentável aos resíduos de pets e caixas de leite, além de 

ilustrar para a comunidade escolar que a ideia de produzir energia para aquecimento de 

água para banho e redução de consumo de energia elétrica nos chuveiros elétricos é 

viável. 

Considerando que a proposta seria trabalhar os conceitos físicos de termologia e 

educação ambiental, tornou-se necessário a discussão de questões inerentes à produção 

de energia e aproveitamento de recursos como ação de enfrentamento da sociedade 

moderna na qual os nossos estudantes estão inseridos: 

As estratégias de enfrentamento da problemática ambiental, para surtirem o 

efeito desejável na construção de sociedades sustentáveis, envolvem uma 

articulação coordenada entre todos os tipos de intervenção ambiental direta, 

incluindo neste contexto as ações em educação ambiental.(PROGRAMA 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – ProNEA, p. 17) 

 

Lembrando que para obtenção dos materiais para construção do aquecedor os 

professores devem realizar a seleção do material por meio de campanha de coleta 

seletiva dentro da própria instituição de ensino em que se pretende realizar a proposta. 

Levando-se em consideração que queremos um ensino de Física permeado por educação 

Ambiental como recomenda o ProNEA: 

 

INCLUSÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO - Incentivo à inclusão da dimensão ambiental nos projetos político- 

pedagógicos das instituições de ensino: 

 Estabelecimento de uma reestruturação da educação em direção à 

sustentabilidade, por meio inclusive da construção de novos currículos, nos 

quatro níveis de ensino, que contemplem a Temática ambiental e estejam em 

sintonia com o ProNEA e com os Programas Estaduais de Educação 

Ambiental. 

 Incentivo à gestão escolar dinâmica, aproveitando as experiências 

acumuladas, trabalhando com a pedagogia de projetos e promovendo a 

integração entre as diversasdisciplinas. 

 Promoção de eventos conjuntos entre as áreas de educação ambiental 

formal e não-formal, visando à construção de Metodologias e instrumentos 
voltados à abordagem da dimensão ambiental”. (ProNEA, p.50) 

 

Pelo viés da educação ambiental percebeu-se que a atividade apresentada inseriu 

os educandos em um ambiente fértil para discussão de questões de sustentabilidade. Os 

alunos começaram a conversar entre si e alguns opinaram sobre como seria 

onfuncionamento do aquecedor. Foi possível observar que os estudantes tinham um 

conhecimento prévio sobre o funcionamento do aquecedor, mas sem uma definição 

clara ou cintífica. 

Foram feitos  questionamentos feitos pela professora agora direcionados aos 

elementos que compõem o aquecedor, novas interações entre os alunos e a professora 

surgiram e não muito certos das respostas os alunos se arriscavam em dar explicações 
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sobre o porquê de se utilizar aqueles materiais “tinta preta”, garrafa pet, tubulações e 

etc. Em seguida a professora perguntou sobre como seria possível à água subir 

novamente para a caixa d’água. Essa interação entre alunos e professor permitiu aos 

estudantes inseridos no processo de ensino/aprendizagem tornarem-se atores dos saberes 

e não meros receptores dasinformações. 

Na semana seguinte, posterior à visita ao aquecedor, em sala de aula a professora 

propôs uma atividade avaliativa descritiva, apêndice B, figura 38: 

 

Figura 38- Ilustração da atividade descritiva. 

 

Fonte: própria autora. 

 

Os alunos produziram uma redação sobre suas impressões da visita ao aquecedor 

solar, relatando os conceitos físicos que foram verificados durante a visita, além do 

aprendizado adquirido sobre sustentabilidade e produção de energia limpa. No quadro 2 

está apresentado alguns trechos dos relatos dos alunos 
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Quadro 2 - Relatos dos alunos após visita ao aquecedor. 

 Respostas dadas pelos alunos 

1a 

 

2b 
 

 

3c 
 

 

4d 
 

 

5e 
 

 

6f 
 

 

Fonte: própria autora. 

 

A seguir a transcrição dos relatos dos estudantes: 

1a – “A visita ao aquecedor foi muito interesante, pois ajudou a entender, 

podemos dizer que na prática, como acontese alguns fenomenos e tambem a 

compreender alguns conceitos, como o calor e temperatura; 2b – “A luz visível passa 
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pela garrafa pet e pelo cano chegando a caixa de leite pintada de preto, assim se 

transformando em raio ultravioleta que não consegue atravessar o plástico fixo se 

chocando com a água fazendo com que a mesma cresça de temperatura”; 3c – “Se 

algum dia alguém tentasse me explicar isso com mostras eu não iria entender da forma 

tão clara como entendi indo lá ver, ainda mais que nesse processo esteve presente o 

calor, a temperatura e o efeito estufa”; 4d – “Esse processo é um processo sustentável já 

que a água utilizada pode ser a água da chuva, além de substituir o uso de aquecedores 

que utilizam energia gerada por exemplo atravez de usinas”; 5e – Percebe-se que ao 

analisar esse aquecedor solar, aprende-se à como as energias se transferem e se 

complementam. Esse conceito usa lógica. Nenhum é a mesma coisa, como por exemplo, 

a diferença de calor e temperatura. Que não são o mesmos, uma é por agitação das 

partículas e outro por energia transmitida a diferentes corpos”; 6f – “O aquecedor solar 

usa primeiramente o processo de radiação, que acontece quando a radiação solar é 

absorvida pelo aquecedor por um condutor térmico tingido de uma cor de menor albedo, 

que com isso, aquece a água. E essa água recebe esse calor através da condição, que 

acontece quando o calor é conduzido para os tubos por onde a passa a água. O estado 

final acontece a convecção, onde a água quente fica em cima e a fria fica embaixo, mas 

já que o calor tem de ir para o mais frio, a água começa a circular, e assim funciona o 

bombeamento a água da caixa da água para a piscina. Observe que a saída de água para 

a piscina fica no topo superior da caixa, onde está a ága quente.” 

O aluno 1a foi breve em suas considerações, mas podemos destacar que o 

mesmo mostrou-se motivado pela ação diferenciada, pois foi capaz de identificar 

conceitos físicos como temperatura e calor. O aluno 2b foi mais descritivo , apontando a 

eficiência do aquecedor, bem como explicando detalhadamente todo o processo de 

aquecimento da água e os processos de transferência de calor. 

Na descrição do aluno 3c , destaca-se a observação que ele fez sobre a 

importância de se aprender por meio de aulas práticas. O discente destaca que o 

entendimento dos conceitos tornou-se mais compreensível diante da apresentação dos 

conceitos físicos por meio do uso de material concreto. 

Na sequência, no quadro 2 é apresentado um trecho da redação do aluno 4d , 

sendo que nesse relato, podemos destacar um aprendizado sobre questões ambientais. 

Outro destaque das redações foi um trecho do texto apresentado pelo aluno 5e , 

verificando um avanço conceitual sobre o conceito de temperatura, calor e energia de 

forma bem científica e detalhada. 
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Por fim o aluno 6f , consegue descrever todos os processos de transferência de 

calor citados durante a visita ao aquecedor. 

Conclui-se que a abordagem de fenômenos físicos por meio de material concreto 

e visitas de campo é extremamente fértil e produtiva, sendo uma prática a ser 

considerada no processo de ensino/aprendizagem por apresentar resultados 

significativos. 

 

4.3 TERCEIRA SESSÃO: ANÁLISE E DISCUSSÃO DA APLICAÇÃO DOS 

QUESTIONÁRIOS 

 

A aprendizagem acontece de maneira processual e continuamente, sendo assim a 

análise dos dados acontece durante todo o processo de aplicação do produto. Nessa 

sessão serão explorados os resultados dos questionários diagnósticos, a fim de perceber 

qualitativamente os conhecimentos prévios dos alunos, comparando com os resultados 

obtidos nos questionários de verificação de aprendizagem que foram aplicados 

sucessivamente ao término de atividades em sala de aula. 

Nesse ínterim, tem-se a sequência das unidades curriculares trabalhadas. Na 

etapa inicial da proposta teve os conceitos básicos de termologia: calor, temperatura, 

energia térmica e equilíbrio térmico. Posteriormente avançou para a medição de 

temperatura. Emseguida,trataram-

sedofenômenodadilataçãotérmicaedosprocessosdetransferência de calor. No final da 

aplicação do produto, introduziu-se o conceito de máquinas térmicas. 

Nessa sessão serão discutidas as respostas do questionário diagnóstico 

(Apêndice A) da figura 39. 
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Figura 39- Ilustração do questionário de avaliação diagnóstica de conceitos básicos de termometria. 

 

Fonte: própria autora. 

 
Com a aplicação do questionário a pesquisadora buscava respostas sobre os 

conceitos básicos de termologia, efeito estufa, calor, temperatura. Esse questionário foi 

elaborado com questões dissertativas com o fim de observar as ideias dosalunos, 

possibilitando ao professor se programar para atender os pontos mais frágeis dos  

saberes dos estudantes. Verificaram-se respostas não muito acadêmicas ou científicas e 

o vocabulário um tanto empírico, porém notou-se assertividade em algumas respostas, 

sendo o ponto de partida para a construção e a evoluçãoconceitual. 

Analisou-se a resposta da primeira pergunta “o que é calor?” por meio do gráfico 

que sintetiza a essência das respostas, ou seja, um resumo das respostas dos 

conhecimentos prévios dos alunos, conforme a figura 40.
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Fonte: própria autora 
 

Pode-se perceber que há uma gama de respostas diferentes, mas boa parte delas 

mencionando ligações interessantes do calor com conceitos próximos ao conhecimento 

cotidiano. Os alunos relacionaram calor com a luz, com agitação molecular, com 

temperatura, com clima, com desgaste e atrito. Algumas respostas chamaram atenção 

pela assertividade. A figura 41, cujo relato consiste em “calor é uma forma de energia, 

que pode ser transmitida por varias forma diferentes, e o que gera  temperatura (do 

corpo, ambiente, lugar, etc.)”,exemplifica esse tipo de resposta: 

 

Figura 41- Conhecimentos prévios dos alunos sobre o que é calor. 

 

Fonte: própria autora. 

 

Percebeu-se um alto índice de acerto e perceptível evolução no conceito de  

calor. Foram comparadas as respostas do questionário diagnóstico sobre calor com as 

respostas do questionário de verificação de aprendizagem, ambos aplicados em 

mmentos distintos, um no início e outro no final. Assim, percebeu-se notória 

transformação de conceitos, de um patamar superficiale não científico para conceitos 

mais específicos e próximos do conceito atual de calor, como sendo a energia em 

trânsito de um corpo para outro, com diferença de temperatura, sendo que o fluxo 

sempre ocorre do sistema de maior temperatura para o de menor temperatura. Na figura 

Alunos que 
relacionaram 

calor com 

temperatura 

44% 

Alunos que 
relacionaram 

calor com 

clima 6% 

Alunos que 
relacionaram 

calor com 

energia 

39% 

5% atrito 

6% 

O que é calor? 

0%

 0

% 

Alunos que    Alunosque 
relacionaram relacionara 

calor com luz m calorcom 

Figura 40 - Respostas de conhecimentos prévios dos alunos sobre o que é calor. 
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42, a seguir, ilustramos uma dessas respostas, sendo a transcrição desta “Troca de 

energia de um corpo com temperatura elevada para um corpo com temperatura inferior”. 

 

Figura 42 - Resposta de questionário de verificação de aprendizagem de um aluno sobre o que é calor. 

 

Fonte: própria autora. 

 

Dando continuidade a análise qualitativa das respostas dos alunos nos 

questionáriosserão discutidosna sequênciaos resultados do questionário sobre dilatação 

térmica apêndice C, figura 43. 

Fonte: Própria autora. 

 

Antes de iniciar a discussão, são apresentadas as questões de 1 ano no quadro3. 
Quadro 3 - Apresentação das perguntas 1, 2 e 3. 

  

Figura 43- Ilustração do questionário diagnóstico dilatação térmica. 
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Pergunta 1 1. Você já ouviu falar sobre o conceito de dilatação térmica? 

( )sim; ( )não. 

Pergunta 2 2. Em sua opinião o que é dilatação térmica? 

(A) A dilatação térmica é a variação das dimensões de um material, causada pela 

mudança detemperatura. 
(B) Quandoaquecemosumcorpo,assuaspartículaspassamaapresentarumaumento 

 no grau de vibração. Com as partículas mais agitadas, ocorre um distanciamento maior 

entre elas. A esse aumento na distância média entre as partículas de um corpo, devido 

ao aumento de temperatura, damos o nome de dilatação térmica. 

(C) A dilatação térmica é um fenômeno que ocorre com aumento de volume dos 

átomos frente a um aquecimento brusco do ambiente e está relacionado com o alto 
coeficiente de rigidez do material. 

Pergunta 3 3. Dos materiais abaixo, quais deles sofrem dilatação térmica com maior facilidade? 
(A) barra de ferro;(B) gasolina;(C) gás metano. 

Fonte: própria autora. 

 

Ao fazer a pergunta1 a pesquisadora buscava averiguar se os alunos tinham 

alguma informação sobre dilatação térmica. Em diálogo com os alunos em sala e com as 

respostas do questionário, foram gerados os resultados da figura 44. 

 

Fonte: Própria autora. 

 
Uma parcela considerável de alunos já obtiveram algum contato com o tema. 

Buscando aprofundar a discussão em torno das respostas da pergunta 1, a professora 

perguntou quando e como os estudantes ouviram falar sobre o fenômeno de dilatação 

térmica. Os alunos relataram que na visita ao aquecedor foi mencionada a dilatação 

sofrida pela água diante do aquecimento. 

A segunda pergunta foi realizada com finalidade de entender o nível de 

profundidade que os estudantes apresentavam quanto ao conceito de dilatação. 

Percebeu-se que havia uma assertividade, porém não profundidade conceitual, 

analisando melhor as respostas houve escolha pelas alternativas A e B e ambas estão 

corretas, porém em B temos uma profundidade e detalhamento do fenômeno. 

Na pergunta 3 buscou-se compreender a percepção dos alunos quanto a dilatação 

experimentada por materiais diferentes. E não se percebeu conhecimento 

Figura 44 - Respostas dos alunos ao questionário diagnóstico sobre dilatação térmica. 
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nadiferenciação do fenômeno de dilatação em sólidos, líquidos e gases. Pouquíssimos 

alunos identificaram os gases como elementos mais suscetíveis à dilatação. 

Após aplicação do produto, que implicou em construção de mapa conceitual, 

aconteceu a aula dialogada sobre a temática dilatação térmica envolvendo realização do 

experimento 2 de dilatação térmica e lâmina bimetálica, apêndice H, figura45. 

 

Figura 45- Roteiro de Experimento Lâmina bimetálica. 

 

Fonte: Disponível em <https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/lamina- 

bimetalica.htm>. Acessado em 03/03/2017. 

 

Aplicou-se novamente o questionário e os resultados foram extremamente 

positivos. Pode-se verificara síntese das respostas dos alunos na figura 46. 

 

Figura 46 - Gráfico 3 dos resultados da reaplicação do questionário sobre conceitos de dilatação térmica. 

 
 

Fonte: própria autora. 

 

Os resultados positivos acenam para uma efetividade na metodologia, porém 
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deve-se ressaltar que não se obteve um padrão elevado de aprofundamento. Percebeu-se 

nas respostas da questão 2, que os alunos foram assertivos por optarem pela resposta A, 

no entanto, não responderam B, que apontaria para maior aprofundamento conceitual. 

Os resultados obtidos nas etapas seguintes são similares aos descritos até omomento. 

 

4.4 QUARTA SESSÃO: CONTEXTUALIZAÇÃO A ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS DOS EXPERIMENTOS 

 

4.4.1 Contextualização 

 

Os experimentos ofereceram aos estudantes uma vivencia prática dos conteúdos 

dando maior significado ao aprendizado, servindo de motivação. Esse tipo de atividade 

desperta  o  interesse  pela  pesquisa  e  os  alunos   têm   a   oportunidade  de consolidar 

conhecimentos e enriquecê-los. Objetivou-se relacionar os conteúdos de termologia com 

o aquecedor solar e temas relacionados aos processos e fenômenos naturais. A 

pesquisadora procurou relacionar os conceitos físicos a aqueles presentes em 

equipamentos e utensílios domésticos, possibilitando ao alunado uma visão e 

interpretação mais clara daquilo que o cerca nomundo. 

 

4.4.2 Análise e Discussão dos Resultados dosExperimentos 

 

Primeiramente realizou-se o experimento de sensação térmica. A intenção foi 

fazer o aluno pensar sobre a cientificidade de se utilizar em física e em produção 

científica instrumentos de medição confiáveis. Perguntou aos alunos se é confiável 

medir a temperatura pelo tato. 

Após discussões surgiram opiniões favoráveis e outras contrárias a esse método 

de medição de temperatura. Em seguida, fez-se a atividade experimental, que consistiu 

em mergulhar uma das mãos em água gelada e a outra em água quente, após ser 

estabelecido o equilíbrio térmico, os alunos deveriam mergulhar as duas mãos 

simultaneamente em uma bacia com água em temperatura ambiente e posteriormente 

relatar a sensação térmica verificada em cadamão. 

Após a realização do experimento foi distribuído o formulário para registro das 

impressões dos alunos contendo duas perguntas, quadro 4. 
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Quadro 4 - Questões apresentadas aos alunos após o experimento 1. 

 

 
Pergunta 1 

1.Suponhamos que seja um dia muito quente de verão: ficamos ansiosos para chegar em casa e tirar os 

sapatos e meias, para andarmos descalços, sentindo um frescor proporcionado pelo contato de nossos pés  

com a cerâmica. Se estivermos andando em um tapete, por exemplo, iremos senti-lo quente, mas quando 

colocamosnossospésnochão,iremossenti-lofrio.Assim,vemàpergunta,ochãoeotapetetêm 

temperaturas diferentes? 

 
Pergunta 2 

2.Caso você mergulhe uma de suas mãos em uma vasilha com água quente e a outra mão em uma vasilha 

com água fria, e passados alguns minutos você mergulhe as duas mãos em uma vasilha com água morna, o 

quevocêachaquesentiria?Seráqueapenascomotatosomoscapazesdemediratemperaturarealdaágua 

morna? 

Fonte: própria autora. 

 

Na sequência, são apresentados alguns relatos dos alunos a respeito da primeira 

questão. Na figura 47,cuja transcrição é “Sim, ao pisarmos no chão iremos achar que é 

mais frio do que o tapete”, o aluno relata a sensação térmica percebida ao se tocar o solo 

com os pés tendo uma impressão falha da temperatura real. 

 

Figura 47- Relato de sensação térmica a de um aluno. 

 
 

Fonte: própria autora. 

 

Na figura 48, o aluno faz um relato mais descritivo explicando e fica claro que 

ele compreende que não há diferença de temperatura e sim diferença de sensação 

térmica, sendo a resposta transcrita “Não, mas não parece estar mais frio pois a troca de 

calor com o pé e a superfície do é maior, por isso vamos sentir o chão mais frio”.  

Fonte: própria autora. 

 

A seguir tem-se um relato de um aluno sobre a pergunta 2. O mesmo demonstra 

a efetividade de aprendizagem significativa oferecida pelo experimento didático. O 

aluno consegue compreender que a medição de temperatura pelo tato não é confiável, 

como se verifica na figura 49, sendo sua transcrição “Quando a mão esquerda dentro da 

água fria, e a mão direita dentro da águ quente, quando tiramos as duas mãos de dentro 

da água fria e da água quente e mergulhamos as mãos dentro da água morna, a mão que 

estava na água quente, sentiremos a sensação de que a mão ficou mais fria, e a mão que 

estava na água fria sentiremos a sensação de que ficou mais quente. O tato não é um 

bom recurso para medir temperatura, pois cada mão teve uma sensação diferente”.. 

Figura 48 - Relato de aluno sobre diferença de temperatura. 
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Figura 49- Relato de um aluno da pergunta 2 do experimento 1 sobre sensação térmica. 

 

Fonte: Própria autora. 

 

Os demais experimentos foram realizados com a mesma metodologia, ou seja, 

inseridos na dinâmica de sala, sem a necessidade de um laboratório para realização dos 

mesmos. Os resultados obtidos na realização dos experimentos didáticos demonstram 

efetividade do ensino/aprendizagem por meio deles. Os experimentos permitiram 

interatividade, e não foram de caráter demonstrativo, os estudantes participaram da 

montagem e da realização. 

Os resultados foram concluídos por todos por meio de discussões, e não 

ofertados pelo docente. Vale a pena ressaltar que a expectativa dos alunos sobre a aula 

de física mudou completamente. Foi visível a mudança comportamental dos alunos. A 

pesquisadora percebeu por meio de observação que os alunos ficavam ansiosos para 

realização dos experimentos. Quando os alunos chegavam à sala para a aula de física 

não havia apatia. Via-se empolgação e antes da aula começar eles perguntavam se 

faríamos a realização de algumexperimento. 

 

4.5 QUINTA SESSÃO: RESULTADOS DO MAPA CONCEITUAL, VÍDEO AULA E 

OS RELATOS ESCRITOS DOS ALUNOS NAS AVALIAÇÕES 

 
4.5.1 MapaMental 

 

A construção do mapa conceitual foi desenvolvida, durante vários momentos em 

sala, com a participação dos alunos, objetivando fixar, reconciliar e enriquecer,conceitos 

físicos como temperatura, calor, dilatação, processos de transferência de calor. Além 

disso, o mapa mental ajudou a estabelecer relações entre a termologia e o aquecedor 

solar, associando teoria e a realidade. Os mapas conceituais são ferramentas que ajudam 

na memorização e sistematização de ideias (TONY BUZAN, 1970). Os estudantes 
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tiveram acesso visual ao mapa mental todos os dias, pois o mesmo permaneceu fixo em 

um painel permanente na sala de física, figura 50. 

 

Figura 50- Ilustração de parte do mapa mental fixado na sala de física. 

 

Fonte: própria autora. 

 

Além do contato diário com os conteúdos de termologia a serem aprendidos por 

meio do mapa conceitual, os estudantes participaram da confecção do mesmo, 

construindo novos saberes. Sendo ativos no processo de aprendizagem e não omissos na 

construção do conhecimento. 

 

4.5.2 Vídeo Aula 

 

A utilização de vídeos objetivou reforçar o que foi exposto nas aulas teóricas e 

práticas. Este recurso didático pode ser também utilizado para realização de aula 

invertida, podendo ser enviado ao aluno antes da aula para que o mesmo assista em 

casa. Quando o aluno vier para a sala participar da primeira aula sobre um tema, o vídeo 

já cumpriu a missão de introduzir o conteúdo antecipadamente. O recurso vídeo pode 

ser utilizado em sala, se a proposta for esta, devem ser vídeos curtos, e após a 

apresentação, atividades devem ser propostas para explorar o que foiassistido. 

Na aplicação do produto educacional a pesquisadora apresentou na aula 9 um 

vídeo histórico relacionado a construção do conhecimento ao longo dos anos sobre a 

termologia e máquinas térmicas, além de outros temas: como os relacionados ao mundo 

do trabalho, evolução dos processos produtivos decorrentes da evolução da ciência e 

tecnologia, figura 51. 
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Figura 51- Apresentação de vídeo como recurso didático. 

 

Fonte: própria autora. 

 

Teve-se o cuidado de escolher um curta-metragem com animação e bem 

produzido. Não são recomendados vídeos muito longos, afinal são recursos didáticos 

com a intenção de sensibilizar para aprendizagem, mas as aulas teóricas dialogadas e a 

resolução de atividades devem acontecer posteriormente à exibição de filmes ou 

documentários. 

São recomendadas também discussões sobre a temática do filme e o assunto da 

aula deve estar associado ao tema. A pesquisadora percebeu por observação 

comportamental que a atividade foi bem aceita pelos alunos. As discussões foram 

frutíferas e percebeu-se enriquecimento do vocabulário e do conhecimento, que foi 

constatado nas avaliações escritas e nos diálogos em sala. 

 

4.5.3 Resultados dasAvaliações 

 

Não temos a pretensão de interferir na metodologia de avaliação dos professores. 

Cada turma em cada escola responde de maneira diferenciada a avaliações. O professor 

é livre para desenvolver sua própria metodologia de avaliação. Durante a aplicação do 

produto utilizou-se avaliações diferentes: avaliação no formato de questionários, 

avaliação no formato de testes, avaliação envolvendo cálculo, relatórios de 

experimentos, redação da visita ao aquecedor eseminário. 

Os resultados foram bem positivos, porém mais qualitativos que quantitativos, 

não se pretendeu preparar os alunos para testes de vestibular. A utilização de 

ferramentas diferentes de avaliação permitiu que habilidades ou inteligência múltipla 

dos estudantes fossem levadas em consideração na verificaçãode 

aprendizagem.Percebeu-se um equilíbrio maior nas notas. Verificou-se que alguns 

alunos com facilidade em cálculos nem sempre foram hábeis na construção de textos e 
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vice-versa. 

4.6 SEXTA SESSÃO: RESULTADOS DA OFICINA 

A realização da oficina deu-se no final da aplicação do produto com duração de 

4horas/aula, em espaço de sala de aula. Os objetivos da realização de oficina foram: 

reconciliação de um novo aprendizado com o que já se sabia sobre os processos de 

transferência de calor e suas aplicações, gerar aprendizagem significativa, e ainda 

promover o entendimento de que é possível aproveitar energia solar para aquecimento 

de água aplicando os processos de transferência decalor. 

Outro objetivo que se destacou nessa prática foi de encorajar os estudantes a 

construir, e aprender a fazer, seu próprio aquecedor solar com materiais simples além de 

motivar a estudar Física. 

As atividades iniciaram com a professora organizando a turma em grupos e 

solicitando que os alunos começassem pela seleção das garrafas, foram orientados a 

escolherem as garrafas que não estivessem  amassadas. Após selecionarem as garrafas a 

professora distribuiu um kit de limpeza para cada grupo e solicitou que realizassem a 

limpeza das mesmas nas pias dos banheiros da escola. Os alunos ainda não estavam 

muito confortáveis com a prática, não estão acostumados a poder sair da sala, segue 

comentário de umaluno. 

Professora! Nós vamos poder sair da sala e fazer atividade no banheiro? (aluno 1) 

Vocês devem realizar a limpeza das garrafas e assim que terminarem retornem para sala.(professora) 

Os estudantes não demoraram a realizar a limpeza das garrafas e logo estavam 

de volta à sala de aula com as garrafas higienizadas e prontas para o corte. Durante a 

realização da oficina a professora promoveu momentos de discussão sobre os materiais 

utilizados na construção do aquecedor, reconciliando o novo conhecimento, agora 

prático, com o antigo, base teórica trabalhada em sala deaula. 

Na sequência a professora distribuiu o manual de construção do aquecedor e 

realizou a leitura junto aos alunos do passo a passo para nortear os trabalhos das etapas 

de construção. Foi recomendado que utilizassem os equipamentos de proteção: óculos, 

luvas de couro e máscaras, figura 52. 
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Figura 52- Ilustração do manual de construção do aquecedor. 

 

Fonte: própria autora. 

 

Apesar de existir na literatura sobre ensino de Física a eficácia de se trabalhar 

com aulas diferenciadas, essas metodologias ativas ainda são vistas pelos alunos e pelos 

pais com certa desconfiança. Percebeu-se durante a execução da oficina um 

estranhamento e um incômodo quanto ao trabalho prático. 

No início os alunos não pareciam muito à vontade e apresentavam certa 

passividade. Em situações assim o professor deve intervir incentivando os estudantes a 

se envolverem na prática e atribuindo aos mesmos a responsabilidade de  construção e 

de tomada de decisão. A pesquisadora orientou os alunos sobre o próximo passo e deu 

autonomia para os estudantes executarem asatividades. 

No segundo passo, solicitou-se que os alunos realizassem o corte das garrafas. 

Dessa vez, como a etapa exigia maior complexidade, os alunos se olharam com ar de 

dúvida e alguns disseram são saber como realizar o corte. Reforçando a ideia de 

autonomia e capacidade de tomar decisão, a pesquisadora pediu que lessem o manual 

para a identificação das orientações de como deveriam efetuar o corte das 

garrafas,figura 53. 
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Figura 53 - Ilustração dos materiais necessários para realização do corte das garrafas. 

 
 

Fonte: própria autora. 

 

Após a leitura do manual a pesquisadora deu instruções de segurança para 

utilização da serra no momento do corte, prevenindo sobre o cuidado que deveria ser 

dispensado com os olhos sugerindo o uso de óculos, com as mãos utilizando luvas e 

recomendou também o uso da máscara facial, figura 54. 

 

Figura 54- Ilustração do uso de equipamentos de segurança. 

 

 
Fonte: própria autora.
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Foi possível verificar nessa segunda etapa, que os alunos estavam mais 

motivados, autônomos, independentes, não apresentavam mais tanta insegurança, de 

socializar as ideias, de questionar/argumentar, e pensar na melhor forma de conduzir a 

atividade de construção do aquecedor, conforme pode ser visto na figura 55. 

 

Figura 55- Ilustração de aluna e professora realizando o corte das garrafas. 

 
 

Fonte: própria autora. 

 

Observou-se troca de informações entre os grupos e ainda que os alunos que 

apresentavam maior intimidade com as ferramentas auxiliavam os colegas com maior 

dificuldade, figura 56. 

 

Figura 56- Ilustração do trabalho em equipe. 

 
 

Fonte: própria autora. 

 

A professora ficou atenta ao comportamento dos alunos durante a execução dos 

trabalhos, passou nos grupos para orientar, e percebeu a empolgação, descontração e 

dedicação dos alunos na realização da oficina, conforme pode ser observado na figura 
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57. 

 

Figura 57- Ilustração descontração na execução da oficina. 

 
 

Fonte: própria autora. 

 

É apresentada na sequência a etapa de pintura das caixas, momento um tanto 

crítico, pois mesmo estando num ambiente diferente de descontração, aconteceram 

brincadeiras comuns entre os adolescentes, um colega brincando com o pincel e com a 

tinta sem má fé acabou por pintar o tampo de uma das carteiras. Os professores que 

pretendem trabalhar em oficinas com a utilização de materiais cortantes ou que 

ofereçam algum risco,aconselha-seque antes de executar esse tipo de trabalho 

conscientizem os alunos para manipulá-los com total controle e que o bom 

comportamento, ordem e respeito são essenciais para aulas práticas. A figura 58 

apresenta essa etapa. 

 

Figura 58- Ilustração da montagem das tubulações e conexões. 

 
Fonte: própria autora. 

 

Foi necessário realizar uma pausa de um dia para continuarmos os trabalhos 

devido à necessidade de tempo para a pintura das caixas e tubulações secarem. Somente 
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no dia seguinte foi possível continuar o processo de montagem do aquecedor, e pode-se  

considerar que a atividade contribuiu para reconciliar conceitos, dar significado para o 

estudo de fenômenos físicos e ainda capacitar os estudantes para construção de 

aquecedoressolares. 

No final da oficina os alunos foram presenteados com o manual de construção de 

aquecedor solar com o fim de multiplicar esse conhecimento e possibilitar que eles se 

tornem difusores dessa ideia em sua comunidade. Na figura 59 é ilustrada a realização 

da conexão entre o reservatório e o módulo solar efetuado na segunda etapa daoficina. 

 

Figura 59- Ilustração da conexão do aquecedor ao reservatório. 

 
 

Fonte: própria autora. 

 

Ao longo de toda a oficina percebeu-se um envolvimento não muito frequente 

em aulas tradicionais, com a participação de todos no processo de construção do 

aquecedor. Quando os alunos trabalharam na construção de um modelo ou protótipo, 

são exigidos deles uma variedade enorme de competências, alunos apáticos em aulas 

teóricas tradicionais se transformam, mostrando-se com energia e felizes por estar numa 

aula de física. Na figura 60 é apresentado esse ambiente no momento final da aplicação 

do produto. 
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Figura 60- Ilustração do grupo na montagem final. 

 

Fonte: própria autora. 

 

 

4.7 SÉTIMA SESSÃO: LEVANTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE 

INTERDISCIPLINARIEDADE 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Campus 

Vilhena, tem como missão oferecer um ensino de qualidade oferecendo à comunidade 

Cursos Técnicos em Informática, Eletromecânica e Edificações, Integrados ao Ensino 

Médio, Cursos Subsequentes, Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Licenciatura em 

Matemática e Curso Tecnólogo em Análise e desenvolvimento de Sistemas(ADS). 

Os maiores desafios enfrentados são a evasão e a retenção. No entanto, muitos 

esforços e estudos são realizados para enfrentar e solucionar esses problemas. A equipe 

pedagógica e os docentes mantêm diálogos referentes às temáticas da evasão e da 

retenção nos encontros pedagógicos e reuniões de planejamento com o intuito de 

minimizar esses fenômenos. Recentemente a direção de ensino, em parceria com a 

equipe pedagógica, formaram grupos de trabalho para análise e elaboração de 

estratégias de enfrentamento doproblema. 

Os docentes e técnicos em educação são incentivados por meio de palestras, 

mesas redondas, encontros pedagógicos, cursos sobre currículos integrados, objetivando 

o desenvolvimento de ações conjuntas que minimizem os dados negativos de retenção e 

evasão, buscando encontrar soluções efetivas. 

Cada vez mais, percebe-se que, integrar o currículo através de ações 

interdisciplinares e transdisciplinares, é fundamental para o processo de ensino e 

aprendizagem, alterando a dinâmica de sala de aula. Relatos de professores que 



96 

realizaram projetos de ensino interdisciplinares já apontam melhorias no aprendizado. 

Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa para verificar a possibilidade de se trabalhar 

temas de Física/Termologia com todos os docentes das diversas áreas de atuação no 

Campus, apêndice F, figura 61. 

 

Figura 61 - Questionário diagnóstico de interdisciplinaridade feito aos docentes. 

 

Fonte: própria autora. 

 
A primeira pergunta buscou-se apurar a área de formação dos docentes, devido 

ao grande número de cursos.Essa questão mostrou resultados variados entre licenciados, 

a maioria dos entrevistados e outros como tecnólogos engenheiros. Na figura 62 está 

ilustrada a área de formação dos entrevistados. 
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Fonte: própria autora. 
 

Na pergunta 2 da figura 61,buscou-se diagnosticar a área de atuação dos 

docentes entrevistados, com o fim de mapear as possibilidades futuras de trabalhos 

interativos einterdisciplinares, como está expresso na figura 63. 

 

Figura 63 – Gráfico ilustrativo da área de atuação dos docentes entrevistados 

 

Fonte: própria autora. 

 

Dando sequência aos resultados obtidos percebeu-se que há uma pré-disposição 

para se trabalhar de forma transdisciplinar e interdisciplinar a temática da termologia, 

conforme figura 64. 
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Ciências Humanas
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Figura 62- Gráfico  ilustrativo da formação dos docentes entrevistados na pesquisa deinterdisciplinaridade. 
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Figura 64 – Gráfico ilustrativo das possibilidades de se trabalhar com interdisciplinaridade 

 

Fonte: própria autora. 

 

 Diálogos entre os docentes com a pesquisadora durante a aplicação do 

questionário fez surgir ideias de trabalhos conjuntos em áreas afins como matemática e 

química, como também em outras não tão próximas com: história, lógica, programação 

e língua portuguesa. 
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5 CONSIDERAÇÕESFINAIS 
 

Nessa dissertação objetivou-se apresentar uma proposta de ensino aprendizagem 

que abarcasse novas concepções de ensino diante dos desafios dos novos tempos. 

Buscou-se estabelecer uma proposta alicerçada no arcabouço teórico de aprendizagem 

significativa destacando-se os pressupostos que o aluno desse ser personagem ativo no 

seu processo de aprendizagem. Assim, na elaboração da proposta foi pensada uma 

abordagem dos conceitos físicos onde o aprendiz não seja apenas um receptor de 

informações, mas sim construa o conhecimento, interaja, seja autônomo e 

significativamente participante do processo deaprendizagem. 

Para tal foi empregada uma metodologia que levou em conta a forma como o 

aluno aprende. Para que o estudante aprendesse significativamente foi necessário que o 

professor considerasse os conhecimentos prévios dos alunos, e partindo deles pudesse 

problematizar o objeto de estudo. Assim, inseriu-se o aluno num processo de descoberta 

por meio de experimentos didáticos provocando neles a capacidade de elaboração de 

hipóteses para explicação da realidade. 

Após essa etapa o professor realizou a teorização, pois já havia preparado o 

terreno para plantar novas ideias. Por fim obteve-se um ambiente propício para medição 

e cálculos considerados pela maioria dos alunos o grande drama da aprendizagem em 

Física. 

Os cálculos não foram suprimidos, mas apresentados após motivação e 

incentivo. No final da etapa da proposta didática foi realizada uma oficina com a 

finalidade de promover diferenciação progressiva de conceitos e fenômenos, 

reconciliação integradora dos conceitos novos aos anteriores, além da mesma permitir 

que o aluno aprendesse a fazer eexperimentar. 

A sequência didática estabeleceu-se estruturalmente em 10 momentos. No 

primeiro momento a pesquisadora apresentou a proposta aos alunos. Explicou-se como 

seriam abordados os conceitos e como seria a dinâmica da aula. Apresentou a ementa da 

disciplina e a metodologia de avaliação. 

Para a avaliação, optou-se por avaliar processualmente, a todo tempo: no início 

das aulas, durante e no final. No início por meio de questionário diagnóstico e ou 

conversas para avaliar conhecimentos prévios; durante o processo de 

ensinoqualitativamente por observação comportamental, e no final por meio verificação 

de evolução conceitual por meio de entrevista ou questionário. Foram aplicadas três 

avaliações escritas marcadas com antecedência para aprofundamento de avaliação. 
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Utilizou-se mapa mental , seminário e relatos de experimentos no processo avaliativo. 

A proposta didática alcançou os resultados almejados, pois elevou os resultados 

na disciplina de física, permitindo o avanço significativo conceitual nos estudantes. 

Verificou-se maior interesse dos alunos nas aulas de Física. Percebeu-se por meio de 

observação e de forma qualitativa uma transformação comportamental dos estudantes 

diante das aulas práticas. O uso de experimentos simples revelou aos alunos que para se 

fazer ciência não são necessários laboratórios ultra modernos e tão pouco muitos 

recursos ou enormes técnicas. Qualquer pessoa pode fazer ciência. Observar fenômenos, 

pensar sobre a realidade e buscar respostas para problemas são fazeres ao alcance de 

mentes com sede de saberes e de respostas. 

A proposta cumpriu num plano secundário, a aquisição de competências, 

vinculadas ao crescimento humano como: ampliação da visão crítica da realidade, da 

autonomia no processo de aprendizagem e do aumento da consciência ambiental. Os 

avanços nessas competências foram verificados nos diálogos entre pesquisadora e 

estudantes. 

Para finalizar, entende-se o processo de ensino e aprendizagem um campo 

complexo do fazer humano. Cada indivíduo lê a realidade com as ferramentas mentais 

que possui. Cabe a todos nós professores oferecer ferramentas novas para que a leitura 

da realidade seja a mais efetiva possível sem distorções. Devemos tornar o ambiente de 

sala de aula o mais propício e fértil ao crescimento intelectual dos nossos estudantes. 
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APÊNDICE A: AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA CONCEITOS BÁSICOS DE TERMOMETRIA 

 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONALEMENSINO 

DE FÍSICA(MNPEF) 

POLO DE JI-PARANÁ/UNIR–PJIPAMNPEF  
 
 

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA CONCEITOS BÁSICOS DE TERMOMETRIA 
 

 
DISCIPLINA: FÍSICA 

CONTEÚDO : TERMOMETRIA 

PROF. ª : 

TURMA: 

ALUNO: 

DATA: 

Questões: 
 

1.Qual o conceito de temperatura? 

2. Qual o conceito de calor? 

3. O que você entende por efeito estufa? 

Respostas: 
 

1.Qual o conceito de temperatura? 

2. Qual o conceito de calor? 

3. O que você entende por efeito estufa? 
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APÊNDICE   B:   FORMULÁRIO   PARA   REDAÇÃO SOBRE A VISITA AO AQUECEDOR 
 

 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONALEMENSINO 

DE FÍSICA(MNPEF) 

POLO DE JI-PARANÁ/UNIR–PJIPAMNPEF  
 
 

 

DISSERTAÇÃO VISITA AO AQUECEDOR 
 

 
DISCIPLINA: FÍSICA 

CONTEÚDO : TERMOMETRIA 

PROF. ª : 

TURMA: 

ALUNO: 

DATA: 

Questões: 

1. Escreva uma dissertação sobre suas impressões da visita ao aquecedor solar  

realizada na semana anterior, relatando os conceitos físicos que foramverificados 

durante a visita além do aprendizado dos conceitos de física presente nele. 

2. Qual o conceito de calor? 

3. Qual o conceito de Temperatura? 

4. Qual o conceito de efeito estufa? 

Respostas: 

1. Escreva uma dissertação sobre suas impressões da visita ao aquecedor solar 

realizada na semana anterior, relatando os conceitos físicos que foram verificados 

durante a visita além do aprendizado dos conceitos de físicos presentes nele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Qual o conceito de calor? 

3. Qual o conceito de Temperatura? 

4. Qual o conceito de efeito estufa? 
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APÊNDICE C: QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO DILATAÇÃO TÉRMICA 
 

 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONALEMENSINO 

DE FÍSICA(MNPEF) 

POLO DE JI-PARANÁ/UNIR–PJIPAMNPEF  
 
 

 

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO DILATAÇÃO TÉRMICA 
 

 
DISCIPLINA: FÍSICA 

CONTEÚDO : DILATAÇÃO TÉRMICA 

PROF. ª : 

TURMA: 

ALUNO: 

DATA: 

Questões: 
 

Com os conhecimentos adquiridos nas atividades de física térmica das quais você 

participou, responda as questões abaixo 

1. Você já ouviu falar sobre o conceito de dilataçãotérmica? 

()sim ()não 

2. Em sua opinião o que é dilatação térmica? 

 
( )A dilatação térmica é a variação das dimensões de um material, causada pela mudança de 

temperatura. 

( )Quando aquecemos um corpo, as suas partículas passam a apresentar um aumento no 

grau de vibração. Com as partículas mais agitadas, ocorre um distanciamento maior 

entre elas. A esse aumento na distância média entre as partículas de um corpo, devido 

ao aumento de temperatura, damos o nome de dilatação térmica. 

( )A dilatação térmica é um fenômeno que ocorre com aumento de volume dos átomos 

frente a um aquecimento brusco do ambiente e está relacionado com o alto coeficiente 

de rigidez do material. 

3. Dos materiais abaixo, quais deles sobre dilatação térmica com maior facilidade? 

 
( )barra de ferro 

()gasolina 

( )gás metano 
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APÊNDICE D: QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO CALORIMETRIA 
 

 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONALEMENSINO 

DE FÍSICA(MNPEF) 

POLO DE JI-PARANÁ/UNIR–PJIPAMNPEF  
 
 

 

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO CALORIMETRIA 
 

 
DISCIPLINA: FÍSICA 

CONTEÚDO : CALORIMETRIA 

PROF. ª : 

TURMA: 

ALUNO: 

DATA: 

Questões: 
 

Com os conhecimentos adquiridos nas atividades de física térmica das quais você 

participou, responda as questões abaixo 

1. Você já ouviu falar sobre o conceito de condução térmica? 

()sim ()não 

2. Você já ouviu falar sobre o conceito de convecção térmica? 

()sim ()não 

3. Você já ouviu falar sobre o conceito de radiação térmica? 

()sim ()não 

4.Em sua opinião o que é calor específico? 

( )Calor necessário para um grama de substância mudar de fase; 

( )Calor necessário para um grama de substância elevar sua temperatura em 1°C; 

( )O calor específico consiste na quantidade de calor que é necessário fornecer à unidade de 

massa de uma substância para elevar a sua temperatura de um grau e expressa-se em calorias 

por grama e por grau. Para o caso da água, o calor específico foi convencionado ser de 

1cal/g.°C. 

5.Dos materiais abaixo, quais deles tem maior dificuldade de receber calor? 

()água ()areia ( )barra deferro 
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APÊNDICE E: QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO MÁQUINAS TÉRMICAS 
 

 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONALEMENSINO 

DE FÍSICA(MNPEF) 

POLO DE JI-PARANÁ/UNIR–PJIPAMNPEF  
 
 

 

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO MÁQUINAS TÉRMICAS 
 

 
DISCIPLINA: FÍSICA 

CONTEÚDO: MÁQUINAS TÉRMICAS 

Prof.ª: 

TURMA: 

ALUNO: 

DATA: 

Questões: 
 

1. Você sabe conceituar máquinas térmicas? 

a. simb. não 

2. É possível converte calor em trabalhomecânico? 

a. simb. não 

3. Em que período da história as máquinas térmicas surgiram e marcaram uma 

revolução nos meios de produção? 

a. Antes deCristo 

b. idademédia 

c. século XIII eXIX 

d. séculoXX 

e. século XXI 

4. É considerada máquinatérmica: 

a. motor à induçãoelétrico 

b. motor de umcarro 

c. secador decabelo 

d. torradeira 

5.Qual a maior desvantagem das máquinas térmicas? 

6. Qual o primeiro equipamento térmico surgiu na história? 

7. Qual o primeiro uso das máquinas térmicas? 

8. Qual a contribuição de Watt para o desenvolvimento das máquinas térmicas? 
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APÊNDICE F: QUESTIONÁRIO DE VIABILIDADE DE 

INTERDISCIPLINARIDADE ETRANSDISCIPLINARIDADE 
 

 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONALEMENSINO 

DE FÍSICA(MNPEF) 

POLO DE JI-PARANÁ/UNIR–PJIPAMNPEF  
 
 

 

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO DE INTERDISCIPLINARIDADE E 

TRANSDISCIPLINARIDADE 
 

1.Qual a sua formação? 

()bacharel 

()licenciado 

( )Engenheiro 

()Tecnólogo 

2.qual sua área de atuação? 

( )ciências exatas 

( )ciências humanas 

( )ciências da natureza e da terra 

( )linguagens e códigos e suas tecnologias 

3.Quais disciplinas você leciona no IFRO? 

4. Dos temas abaixo quais seria possível trabalhar interdisciplinarmente com a física? 

( )temperatura e equilíbrio térmico 

( )calor e energia térmica 

( )dilatação térmica 

( )calor específico e capacidade térmica 

( )processos de transferência de calor: condução, convecção e radiação 

5. Dos temas abaixo quais seria possível trabalhar transdisciplinarmente com a física? 

( )temperatura e equilíbrio térmico 

( )calor e energia térmica 

( )dilatação térmica 

( )calor específico e capacidade térmica 

( )processos de transferência de calor: condução, convecção e radiação 
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APÊNDICE G: ROTEIRO EXPERIMENTO 1 
 

OBJETIVO: ANALISAR A VIABILIDADE DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA 

PELO TATO 

MATERIAIS: 
 

MATERIAL UNIDADES 

Bacia de plástico 1 

Ebulidor (rabo quente) 1 

Leiteiras de metal ou panela 2 

Água 6l 

Gelo 500g 

 

ESQUEMA: 
Figura 1 - esquema do experimento sensação térmica. 

 Fonte: disponível em 

:<https://alunosonline.uol.com.br/fisica/e-confiavel-medir-temperatura-somente-pelo-tato.html> acessado 

em 05/02/2017 

 

 
 

PROCEDIMENTO: 
 

Aqueça 2 litros de água com o ebulidor em uma das leiteiras numa temperatura 

suportável ao toque, resfrie dois litros de água com o gelo em outra leiteira, coloque na 

bacia de plásticos dois litros de água à temperatura ambiente. Depois de montado o 

experimento, coloque simultaneamente uma mão na leiteira com água quente e a outra 

na leiteira com água fria e aguarde 30s até que as mãos troquem calor com as porções 

de água. Em seguida coloque as duas mãos ao mesmo tempo na bacia com água em 

temperatura ambiente. Socializem as impressões que tiveram sobre as sensações 

térmicas que tiveram em cada mão e descrevam os fenômenosobservados. 
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Figura 2 - ilustração do experimento sensação térmica. 

 

Fonte: Própria autora. 

 
 
 

QUESTÕES: 
 

1. Suponhamos que seja um dia muito quente de verão: ficamos ansiosos para chegar a 

casa e tirar os sapatos e meias, para andarmos descalços, sentindo um frescor 

proporcionado pelo contato de nossos pés com a cerâmica.Se estivermos andando em 

um tapete, por exemplo, iremos senti-lo quente, mas quando colocamos nossos pés no 

chão, iremos senti-lo frio. Assim, vem a pergunta, o chão e o tapete têm temperaturas 

diferentes? 

2. Caso você mergulhe uma de suas mãos em uma vasilha com água quente e a outra 

mão em uma vasilha com água fria, e passados alguns minutos você mergulhe as duas 

mãos em uma vasilha com água morna, o que você acha que sentiria? Será que apenas 

com o tato somos capazes de medir a temperatura real da águamorna? 

3. Para ampliar seus conhecimentos assista aovídeo: 
 

https://www.youtube.com/watch?list=PL-cWjvjoSJcer1Chm5-9cP30Aw- 

cqUqv1&time_continue=486&v=DA92XkWrk3Q 

 

 
BIBLIOGRAFIA: 

 

SILVA, Domiciano Correa Marques da. É confiável medir a temperatura somente 

pelo tato? Disponível em:<https://alunosonline.uol.com.br/fisica/e-confiavel-medir-

temperatura-somente-pelo- tato.html>. Acesso em: 05/02/2017 

BRASIL ESCOLA. Temperatura. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?list=PL-cWjvjoSJcer1Chm5-9cP30Aw- 

cqUqv1&time_continue=486&v=DA92XkWrk3Q>. Acesso em : 05/02/2017 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?list=PL-cWjvjoSJcer1Chm5-9cP30Aw-
http://www.youtube.com/watch?list=PL-cWjvjoSJcer1Chm5-9cP30Aw-
https://alunosonline.uol.com.br/fisica/e-confiavel-medir-temperatura-somente-pelo-%20tato.html
https://alunosonline.uol.com.br/fisica/e-confiavel-medir-temperatura-somente-pelo-%20tato.html
http://www.youtube.com/watch?list=PL-cWjvjoSJcer1Chm5-9cP30Aw-
http://www.youtube.com/watch?list=PL-cWjvjoSJcer1Chm5-9cP30Aw-
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APÊNDICE H: ROTEIRO EXPERIMENTO 2 
 

OBJETIVO: PERCEBER A DILATAÇÃO EM LÂMINA BIMETÁLICA 

MATERIAIS: 

 

 MATERIAL  UNIDADES 

Fita crepe 1 rolo 

Papel alumínio 1 rolo 

Velas 5 

Caixas de fósforo 5 

 

ESQUEMA: 
Figura 1- esquema do experimento lâmina bimetálica. 
 

 

 

Lâmina bimetálica antes de ser aquecida pela chama da vela Aparência da lâmina bimetálica após ser aquecida pela chama da 

vela 

Disponível em :< https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/lamina-bimetalica.htm> 

acessado em 02/02/2017 

 

 

PROCEDIMENTO: 
 

Você pode de uma forma bastante simples, construir uma lâmina bimetálica, 

substituindo um dos metais por papel. Para isso, basta colar uma tira de papel sulfite 

sobre uma tira de papel alumínio. Se você tiver uma etiqueta autocolante, ficará ainda 

mais fácil construir a sua lâmina. Para isso basta fixar a etiqueta em uma folha de papel 

alumínio e, em seguida, recortar a fita bimetálica. Para verificar o funcionamento dela, 

prenda-a com um pregador de roupa e coloque-a sobre a chama de uma vela pequena, 

de aniversário, com o lado do papel alumínio para Baixo. Sugerimos a vela de 

aniversário por dois motivos. O primeiro, porque outras fontes de chamas maiores, 

mesmo velas, sempre trazem algum risco, sobretudo quando a experiência é feita em 

sala de aula; o segundo, por causa do efeito: como você vai notar, essa lâmina é muito 

sensível ao calor e chamas maiores a aquecem e a curvam muito rapidamente, o que, a 

nosso ver, torna a demonstração menos interessante e menosmotivadora. 
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Figura 2 - Ilustração do experimento lâmina bimetálica. 
 

 
 

Fonte: própria autora. 

 

QUESTÕES: 
 

1. Você conhece lâminas bimetálicas? 

( )sim 

( ) não 

 
2. A temperatura afeta o estado físico da lâmina? 

( )sim 

( ) não 

 
3. O que acontece com as dimensões de um corpo inicialmente a temperatura ambiente 

se oaquecermos? 

 
4. Amplie seus conhecimentos assistindo ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=vNt2pQ1l7NY 

 

 

 
BIBLIOGRAFIA: 

 

BRASIL ESCOLA. Lâmina bimetálica. Disponível em: 

<https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/lamina-

bimetalica.htm>. Acesso em: 02/02/2017 

 

DESTRUIDORES DO ENEM. 6 Análise da dilatação de lâminas bimetálicas. Disponível em:  

<https://www.youtube.com/watch?v=vNt2pQ1l7NY>. Acesso em: 02/02/2017

http://www.youtube.com/watch?v=vNt2pQ1l7NY
http://www.youtube.com/watch?v=vNt2pQ1l7NY
http://www.youtube.com/watch?v=vNt2pQ1l7NY
http://www.youtube.com/watch?v=vNt2pQ1l7NY
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APÊNDICE I: ROTEIRO EXPERIMENTO 3 

OBJETIVO: CONSTRUIR UM TERMOSCÓPIO MATERIAIS: 

MATERIAL  UNIDADES 

 Tubo de vidro ou 
tubo de caneta 

1 

 Rolha ou massa de 
modelar 

1 

 Água 500ml 

 Tubo de corante 1 

 Leiteira de alumínio 2 

 Ebulidor (rabo 
quente) 

1 

 Gelo 1 forma 

 

ESQUEMA: 
Figura1- Procedimento de como construir um termoscópio 

 

 

 Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/-

cc5T9ItbbYc/T1pRXGD_aBI/AAAAAAAAADo/Bb9W6bYWngA/s1600/termoscopio.jpg> acessado 

em:03/04/2017 

 

PROCEDIMENTO: 
 

Primeiro, encha completamente a garrafa com água. Depois faça uma tira (cerca 

de 20 cm de comprimento, quatro cm de largura e alguns milímetros de espessura) com 

massa de modelar. Enrole a massa em volta do canudo (a aproximadamente cinco cm de 

uma das pontas). Essa massa será usada como uma rolha. Portanto, deverá ter o mesmo 

diâmetro que a parte interna do gargalo da garrafa. Coloque o canudo na garrafa e vede 

bem com a massa de modelar. Cuide para que não fique nenhuma bolha de ar na parte 

interna da garrafa e para que uma das pontas do canudo fique totalmente imersa na 

água. Nessa etapa, o nível da água dentro do canudo deve estar pouco acima da 

bordadagarrafa. Se não estiver, aperte a garrafa para que a água suba. Enquanto isso 

despeje mais água dentro do canudo, ao mesmo tempo em que for soltando a garrafa. 

http://2.bp.blogspot.com/-
http://2.bp.blogspot.com/-
http://2.bp.blogspot.com/-
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Quando o nível da água no canudo estiver um pouco acima da boca da garrafa, o 

termômetro finalmente estará pronto para ser utilizado. A seguir apresentamos o 

esquema do experimento. 

 

Figura 2- ilustração do experimento termoscópio. 

. Fonte : própria autora. 

 
QUESTÕES: 

 
1.A água aumenta de volume? 

( ) sim( )não 
 

2.A temperatura faz o volume sofrer alteração? 

( ) sim( )não 

3.A água dilata? 

( ) sim( )não 

 

BIBLIOGRAFIA: 
 

BRASIL ESCOLA. Construindo um termômetro. Disponível

 em:<https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias- 

ensino/construindo-um-termometro.htm>. Acesso em :24/03/2017 
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APÊNDICE J: ROTEIRO EXPERIMENTO 4 
 

OBJETIVO: MEDIÇÃO DE RADIAÇÃO DE CORPO NEGRO E CORPO BRANCO 

MATERIAIS: 

MATERIAL UNIDADES 

Lata de refrigerante pintada de 
branco 

1 

 Lata de refrigerante pintada de 
preto 

1 

 Termômetro de para líquidos 1 

 Termômetro de radiação 1 

 Lâmpada incandescente 1 

 Bocal conectado a rede elétrica 1 

 

ESQUEMA: 
 

A seguir apresentamos o esquema do experimento quatro e alguns dos materiais 

utilizados em sua realização. Vide esquema de montagem na figura 1. 

 

 

Figura 1 – Ilustração de esquema de montagem. 

 Fonte: disponível

 em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=33063> acessado 

em02/03/2017. 

 

 
 

PROCEDIMENTO: 
 

Prepare latas de refrigerante, pintando uma de preto e outra de branco. Deixe 

secar por um dia. Coloque um pouco de água em ambas as latas. Exponha 

simultaneamente as latas ao sol ou utilize como fonte de calor uma lâmpada de 100W 

incandescente acesa. Depois de alguns minutos meça a temperatura da água em ambas 

as latinhas. Peça os alunos para anotarem as leituras antes e depois daexposição. 

 

 

 

 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=33063
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Figura 2- ilustração do experimento 4. 

 
 

Fonte: própria autora. 

 

QUESTÕES: 
 

1. Qual a temperatura dentro das latas antes da exposição à fonte decalor? 

2. Qual a temperatura externa das latas quando expostas aocalor? 

3. Qual a temperatura dentro da lata depois daexposição? 

4. Quais as conclusões sobre o comportamento dos objetos branco e preto frente ao 

calorexternamente? 

BIBLIOGRAFIA: 
 

FARIA, Jose Angelo de. Influência da cor na absorção ou emissão de calor radiante. 

Disponívelem:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=33063

>. Acesso em 02/03/2017. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=33063
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=33063
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APÊNDICE K: MANUAL DE CONSTRUÇÃO DO AQUECEDOR DIDÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE CONSTRUÇÃO DE 

AQUECEDOR SOLAR DIDÁTICO 



119  

1. INTRODUÇÃO 

 
A oficina é o ponto forte da aplicação do produto, sendo necessário separar um 

tempo e um espaço especiais para execução dessa etapa. A execução de uma oficina 

exige muito planejamento e organização. Primeiramente faça a coleta do material 

reciclável por meio da coleta seletiva, posteriormente solicite auxílio da instituição para 

obtenção dos materiais de consumo, em seguida reúna todas as ferramentas necessárias 

para construção do aquecedor. Apresentamos esse manual com o passo a passo da 

construção com o fim de nortear o trabalho dos professores. 

2. MATERIAIS 

 
A primeira ação deve ser a separação do material. Preparamos na Tabela-1 uma 

com lista completa dos materiais necessários para execução da oficina: 

 

Tabela 1- Materiais para realização da oficina. 

UNIDADES MATERIAL 

3 Mascaras de proteção 

3 Óculos de proteção 

3 Luvas de proteção 

1 Serra de disco 

1 Serra para cano de PVC 

1 Tubo de adesivo plástico PVC 

1l Tinta à óleo preto fosca 

25 Pet de coca- cola 

13 Caixas de leite 

2 barras Tubos de PVC água 20 mm 

1 barra Tubo de PVC água 25 mm 

1l Removedor 

3 Pincéis 

10 Conexão em T 20 mm de PVC 

6 Conexão joelho 25 mm 

4 Redução de 25 mm p/ 20 mm 

2 Registros 25 mm 

1 Reservatório de material reciclado 

1 Fita de alta- fusão 

1 Marreta de borracha 

3 Conexão em PVC de saída e entrada de água no reservatório 

4 Lixas 
5 Manuais de construção 

Fonte: própria autora. 

 
Na imagem a seguir a figura2 apresentou alguns equipamentos de 

segurança que entendemos ser necessários para garantir maior proteção aos estudantes 

durante aoficina: 
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Figura 2- Materiais de proteção. 

 
Fonte: própria autora. 

 
Entendemos que muitos dos materiais permanentes podem ser conseguidos por 

meio de empréstimos a conhecidos, como por exemplo, serras, marreta e luvas de 

proteção. Na figura 3 temos a ilustração de algumas ferramentas necessárias para 

construção do aquecedor solar didático. 

Figura 3- Ferramentas. Fonte: própria autora. 

 
Na figura 4, temos imagem do manual de construção do aquecedor, com 

instruções de confecção e fotos ilustrativas com o fim de facilitar a compreensão do 

processo de construção oferecido aos alunos no início da oficina. 

Figura 4 - Manual de construção.  

Fonte: própria autora. 
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3. PASSO A PASSO SOBRE A CONSTRUÇÃO DO COLETORSOLAR 

 

3.1. REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE COLETA SELETIVA 
 

Realize uma campanha na escola ou no seu bairro para coletar garrafas pets e 

caixas de leite. A seguir na figura 5 temos uma ilustração da caixa de coleta: 

 

 
Figura 5- Escolha das garrafas PET. Fonte: própria autora 

 

Na caixa de coleta é importante colocar o tipo de garrafa que você tem interesse 

e o tipo de caixa de leite, já existem diversos modelos disponíveis. Para construir nosso 

coletor é necessário garrafas de Coca-Cola de 2l e caixas de leite retangular. Para um 

caixa de leite são necessárias duas garrafas. As caixas de leite serão cortadas ao meio e 

cada caixa de leite possibilita a confecção de dois encaixes para preencher duas 

garrafas. 

 
3.2. PREPARO DAS CAIXAS DE LEITE  

 

As caixas de leite devem ser abertas, lavadas e higienizadas com cloro e água 

para evitar contaminação no momento da manipulação das embalagens, após estarem 

secas e higienizadas corte e dobre conforme indicado na figura-6: 

Figura 6 - Ilustração do corte e dobramento. 

 

Fonte: própria autora. 

A seguir realize a pintura das mesmas com tinta à óleo preto fosco, figura - 7: 

Figura 7 - ilustração da caixa pintada. 
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Fonte: própria autora. 

Deve ser aguardado um dia (24 h) para que a tinta seque completamente. 

 
3.3. CORTE DAS GARRAFAS  

 

Para facilitar o corte das garrafas, sugerimos o uso de um molde, ou seja, corte 

um pedaços de tubos de PVC de 100 mm de diâmetro com 31cm, figura 8. 

Figura 8 - Molde de tubo de PVC.Fonte: própria autora. 

 

Em seguida, faça um corte longitudinal no tubo para facilitar introdução da 

garrafa dentro dele, figura 9. 

Figura 9 - Ilustração da introdução da garrafa no molde de tubo de PVC. 

 

Fonte: própria autora. 

Em seguida realize o corte das garrafas, figura 10. O tubo de 31 cm é apenas 
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para o corte das garrafas deCoca-Cola. 

 

Figura 10 - Ilustração da forma de cortar.  

Fonte: própria autora. 

 

3.4. CORTE E PINTURA DOS TUBOS DE PVC  

 

Para o corte dos tubos respeite as seguintes medidas: 105 cm para montagem de 

colunas de cinco garrafas pets de Coca-Cola de 2l. Use um molde confeccionado com 

tábua e pregos dispostos estrategicamente sobre a tábua para facilitar o corte como se vê 

representado na figura 11. 

 

Figura 11- Ilustração do molde de corte.  

Fonte: própria autora. 

 

 

Após o corte dos tubos, efetue a pintura deixe secar por 24h e lixe as 

extremidades preparando para usar o adesivo plástico. Procedimento ilustrado na figura 

12. 
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Figura 12- Ilustração da pintura. 

 

Fonte: Própria autora. 

 
Após a secagem organize todo material para facilitar a montagem. 

 
Figura 13- Ilustração da organização do material.  

Fonte: própria autora. 

 

 

3.5. MONTAGEM  DO BARRAMENTO DO AQUECEDOR  

 

Para montar o barramento do aquecedor são necessários cinco conexões T de 

20mm e cinco distanciadores de PVC de 8cm de comprimento e adesivo para soldagem. 

Na figura 14, temos a ilustração do barramento já montado e encaixado nas tubulações e 

nas garrafas. 
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Figura 14-Ilustração do barramento do aquecedor. 

 
Fonte: própria autora. 

 

A figura 15 ilustra as conexões em T. 

 
Figura 15- Ilustração das conexões T de 20 mm.  

Fonte: própria autora. 
 

A figura 16 ilustra os distanciadores de PVC que devem ter oito cm de 

comprimento. Antes da soldagem todos os distanciadores e conexões em T devem ser 

lixadas. 

 

Figura 16- Ilustração dos distanciadores de oito cm. 

 
. Fonte: própria autora. 

 

 

Na figura 17, temos a ilustração do formato do barramento para facilitar a 

montagem de todos os elementos que o compõem. 

 
Figura 17 - ilustração da montagem do barramento.  

Fonte : http://www.celesc.com.br/portal/images/arquivos/manuais/manual-aquecedor-solar. acesso: 

http://www.celesc.com.br/portal/images/arquivos/manuais/manual-aquecedor-solar
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18/08/2018. 

 

3.6. MONTAGEM DO COLETOR  

 

Depois de preparar as caixas de leite, as garrafas e os tubos, faça a montagem 

dos módulos dentro dos pets e tubulação. Na figura 18 ilustramos a montagem da caixa 

dentro dopet: 

 

           Figura 18 - Ilustração de montagem da caixa de leite no pet. 

 

Fonte: própria autora. 

 
 

Para efetuar a montagem deve-se seguir sequência de ações: 

1° passo: acople com adesivo os cinco tubos colunas ao barramento superior; 

 

Figura 19 - ilustração da montagem de tubos colunas. 

 
 

Fonte: http://www.celesc.com.br/portal/images/arquivos/manuais/manual-aquecedor-solar. acesso: 

18/08/2018. 

 

2° passo: Monte as garrafas e caixas dentro dos tubos colunas; 

 

 

 

 

 

 

http://www.celesc.com.br/portal/images/arquivos/manuais/manual-aquecedor-solar
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Figura 20 - Ilustração de montagem das garrafas. 
 

Fonte: própria autora. 

 

 

3° passo: Encaixe o barramento inferior figura 21. 

 
Figura 21 - Ilustração da montagem do barramento inferior.  

Fonte: http://www.celesc.com.br/portal/images/arquivos/manuais/manual-aquecedor-solar. acesso: 

18/08/2018 

 

4° passo: Vedação com fita de alta fusão na primeira garrafa do tubo coluna e 

barramento superior. Na figura 22, vemos a fita de alta fusão: 

 

Figura 22- Fita de alta fusão. 

 
Fonte : própria autora. 

 

http://www.celesc.com.br/portal/images/arquivos/manuais/manual-aquecedor-solar
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Na figura 23 a ilustração das garrafas já vedadas. 
 

Figura 23- Ilustração da vedação concluída.  

 
Fonte: própria autora. 

 

3.7. MONTAGEM DO RESERVATÓRIO 

 

A montagem da Caixa d’água ou reservatório para o aquecedor didático pode ser 

construída com um balde ou outros reservatórios alternativos de material reutilizável. 

Temos em: 1- saída de água  quente  para consumo;2- retorno de água do aquecedor;3- 

saída de água fria para oaquecedor. 

 

Figura 24- Ilustração do reservatório. 
 

Fonte: própria autora. 

 

3.8. MONTAGEM FINAL DO AQUECEDOR 

 

Após a preparação de todos os elementos acople o módulo solar ao reservatório 

utilizando joelhos e tubulação PVC 25 mm, será necessário redutores de 25 mm para 

20mm . A figura 26 ilustra a montagem final do aquecedor. 
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Figura 26- Ilustração de montagem final do aquecedor 

 

Fonte: própria autora. 
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APÊNDICE L: PRODUTO EDUCACIONAL 
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Caroprofessor,  
 

Elaboramos este manual com objetivo de contribuir com a sua prática 

docente. A presente proposta didática para o ensino de termologia foi elaborada 

como parte do trabalho de mestrado do MNPEF oferecendo um produto educacional 

para ensino e aprendizagem significativa em termologia utilizando um aquecedor 

solar alternativo e experimentos simples. 

Assim, a proposta é usar os elementos do aquecedor e experimentos  

didáticos associados a aulas teóricas e construção de um mapa conceitual para 

ensinar conceitos simples como temperatura, calor, energia, efeito estufa, processos 

de transferência de calor e conscientização sobre preservação de recursos 

energéticos e desenvolvimento sustentável. 

Para tal deve-se empregar uma metodologia que leve em conta a forma como 

o aluno aprende. Para que o estudante aprenda significamente é necessário que o 

ensinante leve em conta os conhecimentos prévios dos alunos, e partindo deles possa 

problematizar o objeto de estudo. Assim deve-se inserir o aluno num processo de 

descoberta por meio de experimentos didáticos provocando neles a capacidade de 

elaboração de hipóteses para explicação da realidade. Após essa etapa o professor 

realiza a teorização por meio de aula dialogada. Por fim inserir os cálculos e 

medições, considerados pela maioria dos alunos o grande drama da aprendizagem 

emfísica. 

Os cálculos devem ser inicialmente suprimidos, mas apresentados após 

motivação e incentivo. No final do emprego dessa etapa da proposta didática realize 

uma oficina de construção de um aquecedor solar com a finalidade de promover 

diferenciação progressiva de conceitos e fenômenos, reconciliação integradora dos 

conceitos novos aos anteriores, além da mesma permitir que o aluno aprenda a fazer 

e experimentar. 

Conversa com o professor 
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Etapas da aplicação da metodologia 
 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

6° Reconciliação e enriquecimento - Hora de rever o que foi aprendido. O professor pode solicitar 

aos alunos que Sistematizem as ideias por meio de mapas conceituais, ou pode indicar algum filme 

ou curta metragem para enriquecimento, ou realizar oficinas, seminários ou feiras de 

experimentos. 

5° Fixação - Realize atividades contextualizadas que façam os alunos reavaliarem os conceitos 

aprendidos. 

4° Teorização - Hora de apresentar as leis e os princípios físicos aos alunos, por meio de aula teórica 

dialogada . Construa junto com ele o conhecimento. 

3° Discussão e hipóteses - Peça aos alunos que estabeleçam hipóteses para explicar os fenômenos 

percebidos no experimento. Realize discussão do experimento e direcione e reorganize com eles os 

conceitos aprendidos. 

 
 

Teorização 

 

Problematização 
Experimentação 

 

Reconciliação 
Enriquecimento 

 

Diagnóstico 
Avaliação 

 
 

Fixação 

 
Discussão 
Hipóteses 

2° Problematização e experimentação - Momento de trabalhar com o experimento. Deixe o aluno 

trabalhar, faça junto com os alunos , dê as coordenadas interaja com eles mas não faça por eles. 

1° Diagnóstico e avaliação - No início da aula o professor deve buscar saber quais os conhecimentos 

prévios do aluno sobre o tema a ser trabalhado e no final da aula deve realizar uma avaliação para 

verificar o avanço conceitual. Essa etapa pode ser realizada por meio de uma conversa ou por 
questionários. 



 
 

 TEMPERATURA ECALOR 
 DILATAÇÃOTÉRMICA 
 PROCESSOS DETRANSFERÊNCIA 

DE CALOR 
 CALORIMETRIA 
 MÁQUINASTÉRMICAS 
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CONTEÚDOS DE FÍSICA E TEMAS 

TRANSVERSAIS A SEREM 

TRABALHADOS 
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VAMOS TRABALHAR 

A sequência didática está estabelecida estruturalmente em dez momentos. No primeiro 

momento o professor apresenta a proposta aos alunos. Explica como serão abordados os 

conceitos e como será a dinâmica da aula. Apresenta a ementa da disciplina e a metodologia de 

avaliação. Recomendamos avaliação processualmente, a todo tempo: no início das aulas, 

durante e no final. No início por meio de questionário diagnóstico e ou conversas para avaliar 

conhecimentos prévios; durante o processo de ensino qualitativamente por observação 

comportamental, e no final verificação de evolução conceitual por meio de entrevista ou 

questionário. Se o professor optar por avaliações escritas, marque com antecedência para 

aprofundamentodeavaliação.Recomendamostambémautilizaçãodemapamental,seminário 

e relatos de experimentos no processo avaliativo. 

Este volume traz roteiro, planos de aulas 

e atividades para sua execução. 

 Roteiro detrabalho 

 Planos deaula 

 Experimentos 

 Questionáriosdiagnósticos 

 Vídeoaula 

 Mapaconceitual 

 Avaliação 

 Manual de montagem do aquecedordidático 



• Oficina - Construção deAquecedor 
Didático. 

• Avaliaçãoescrita. 

• Vídeo - Revolução Industrial e MotorStirling. 

• Avaliação - Seminário EnergiaLimpa. 

• Experimento 4 - RadiaçãoTérmica. 

• Avaliaçãoescrita. 

• Experimento 3 - Termômetros eDilatação. 

• Experimento 2 - DilataçãoTérmica. 

• Experimento 1 - SensaçãoTérmica. 

• Visita técnica - AquecedorSolar. 

• Ementa da disciplina e propostade 
trabalho. 

 
 
 
 
 

AULA 01 
(1h40min) 

 

 
 

AULA 02 
(1h40min) 

 

 
AULA 03 

(1h40min) 

 

 

 
AULA 04 

(1h40min) 

 

 
 

AULA 05 
(1h40min) 

 

 
 

AULA 06 
(1h40min) 

 

 
 

AULA 07 
(1h40min) 

 

 
 

AULA 08 
(1h40min) 

 

 
 

AULA 09 
(1h40min) 

 

 
 

AULA 10 
(1h40min) 

 

 
 

AULA 11 
(1h40min) 
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ROTEIRO DE TRABALHO 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

AULA 01 
(1h40min) 

• Apresentação da ementa da 
disciplina e proposta detrabalho. 

 
 
 
 
 
 
 

PLANO DA AULA 1 

EMENTA DA DISCIPLINA E PROPOSTA DE TRABALHO 

CONCEITOS: 
 

 Introdução a termologia; 

 Aquecedor solar. 

OBJETIVOS E AÇÕES: 
 

 Apresentar ementa dadisciplina; 

 Apresentar a metodologia deavaliação; 

 Aplicar questionário diagnóstico sobre calor etemperatura; 

 termologia. 

 Introduzir conceitos gerais determologia. 
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PLANOS DE AULA 

Os planos de aulas foram organizados de maneira que docentes da área possam 

reproduzir as aulas no formato que foram realizadas na pesquisa. O plano de aula contempla o 

tempo necessário para as execuções das aulas, os objetivos a serem alcançados, os conteúdos a 

serem ministrados e sugestão de avaliação a ser aplicada. Os objetivos das aulas remetem à 

introdução dos conceitos de termologia e dos temas transversais: tais como aquecimento global 

e efeito estufa. Há também a uma abordagem para que o aluno compreenda os conceitos de 

calor e temperatura; com também análise da presença desses conceitos no aquecedor; 

transformações entre diferentes escalas de temperatura; identificação do calor e trabalho como 

medidas da energia transferida ou transformada em determinados processos e a relação entre a 

diferença de temperatura entre um sistema e suavizinhança. 



Aula 1: Apresentação da proposta. 
 

No primeiro momento apresenta-se a ementa de Física do segundo ano e faz-se 

uma breve explanação sobre cada tópico a ser estudado, durante o ano. Antes de 

conceituar grandezas ou fenômenos físicos do primeiro tema “termometria”, distribui-se 

um questionário com perguntas abertas sobre o tema central (temperatura e calor) e um 

tema transversal (efeito estufa), apêndice A, figura 1: 

 

Figura 59- Questionário diagnóstico. 

 

. Fonte: Própria autora. 

 

Objetivando descobrir os conhecimentos prévios dos alunos sobre tais grandezas 

ou fenômenos aplica-se o questionário. Após uns 15min, tempo necessário para 

efetivação do registro das respostas dos alunos, apresenta-se o tema “aquecedor solar” 

como elemento motivador desse módulo do curso e tema central do mapa conceitual. O 

professor solicita aos estudantes que tragam na aula seguinte cartões com respostas para 

a primeira pergunta que comporá o mapa conceitual a ser fixado em sala “O que é 

temperatura?”. Solicitar que os alunos façam os cartões em cartolina para serem 

entregues como atividade participativa na aula seguinte. A figura 2 mostra o cartaz que 

deve ser afixado no quadro auxiliar da sala, ilustrando um aquecedor solar. Esse cartaz é 

o ponto de partida para a construção do mapa conceitual.  
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Figura 2 - Ilustração de um aquecedor solar. 

 
 

Fonte: Disponível em: http://novoportal.celesc.com.br/portal/images/arquivos/manuais/manual-

aquecedor-solar.pdf. p 09. acesso em 04/02/2017. 
 

 

 
PLANO DA AULA 2 

VISITA TÉCNICA – AQUECEDOR SOLAR 

CONCEITOS: 
 

• Histórico datermologia 

• Energiatérmica 

• Calor 
• Temperatura 

OBJETIVOS E AÇÕES: 
 

• Visita aoaquecedor; 

• Levantamento de hipóteses sobre processos de transferência decalor; 

• Reaplicação do questionário sobre calor,temperatura; 

• Leitura de texto sobre efeitoestufa; 

• Construção do mapaconceitual; 

• Apresentar e construir conceitos como: temperatura, energia térmica e calorpor 

meio de aula expositiva edialogada; 

• Capacitar para Resolução de exercícios propostos resolvendo exercíciosno 

quadro junto aosestudantes. 
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AULA 02 
(1h40min) 

• Visita técnica- 
Aquecedor Solar. 

http://novoportal.celesc.com.br/portal/images/arquivos/manuais/manual-aquecedor-solar.pdf
http://novoportal.celesc.com.br/portal/images/arquivos/manuais/manual-aquecedor-solar.pdf


 

Aula 2: Visita técnica ao aquecedor solar. 
 

O segundo encontro deve ocorrer na semana seguinte. Os alunos devem ser 

levados para visitar um aquecedor solar, essa visita pode acontecer em uma residência 

ou empresa onde tenha um aquecedor instalado. Se não for possível realizar a visita 

sugerimos que o professor prepare uma apresentação com imagens ou vídeos de um 

aquecedor solar. Na aplicação do produto em Vilhena levamos os alunos a um 

aquecedor instalado nas dependências do Campus, na área da piscina. A seguir 

apresentamos o local da visita na figura3: 

 
Figura 3 - Aquecedor solar Campus Vilhena. 

. Fonte: própria autora. 

 

Durante a visita levante hipóteses para o funcionamento do aquecedor e sua 

relação com os conceitos de calor e temperatura. 

Após esse momento, em sala de aula, recolha a tarefa dada na aula anterior, ou 

seja, os primeiros cartões conceituais. Em seguida, inicie junto aos alunos a construção 

do mapa conceitual. O mapa deve ficar fixado em um quadro na sala de aula durante 

todo o período de aplicação do produto. O professor deve orientar a colagem ao lado do 

cartaz ilustrativo de um aquecedor solar a primeira questão: "O que é temperatura?". Em 

torno da mesma devem ser dispostos os cartões resposta produzidos pelos estudantes em 

casa. Como ilustra a figura 4: 

Figura 4- Ilustração da primeira etapa do mapa conceitual. 

 

 
Fonte: própria autora. 
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Acorde com os alunos que para a aula seguinte eles tragam os cartões resposta 

para a segunda questão do mapa conceitual “O que é calor?”. Essa prática de construção 

de cartões resposta às perguntas problema repete-se em todos os encontros até que o 

mapa esteja completamente preenchido, sendo que o objetivo da proposta é a 

memorização conceitual e o desenvolvimento de sistematização de ideias, considerando 

metodologia ativa inserindo o aluno no processo de aprendizagem. 

Após a atividade de iniciação da construção do mapa conceitual, faz-se um 

estudo de texto sobre efeito estufa relacionando o tema transversal com os conceitos de 

física e o funcionamento do aquecedor e, em seguida, faça a reaplicação do questionário 

sobre os conceitos de calor, temperatura e efeito estufa. 

 
 

PLANO DA AULA 3 

UNIDADE 1-TEMPERATURA E CALOR 

CONCEITOS: 
 

• Termômetros 

• Equilíbriotérmico 

• Escalastermométricas 

OBJETIVOS E AÇÕES: 
 

• Aplicar questionáriodiagnóstico; 

• Realizar experimento 1(Sensaçãotérmica); 

• Aproximar os alunos da Física em seucotidiano; 

• Incentivar leitura e reflexão por meio de textoscomplementares; 

• Apresentar e construir conceitos como: equilíbrio térmico e escalas 

termométricas; por meio de aula expositiva edialogada; 

• Capacitarpara Resolução de exercícios propostos resolvendo exercícios no 

quadro junto aosestudantes; 

• IniciarConstruçãodemapaconceitualsobreoconceitodecaloremumquadro 

fixo na sala. 
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Aula 3: Primeiro Experimento Medição da Temperatura. 

AULA 03 
(1h40min) 

• Experimento 1- 
Sensação Térmica. 



 

O objetivo desta aula é aproximar os alunos da Física em seu cotidiano, 

realizando uma aula com duração de 1h40min e desenvolvendo as seguintes atividades: 

realização de experimento didático, sob a temática "medição de temperatura", apêndice 

G, figura 5: 

 

Figura 5 - Ilustração do roteiro de experimento de sensação térmica. 

Fonte: Disponível em: https://alunosonline.uol.com.br/fisica/e-confiavel-medir-temperatura-somente-

pelo-tato.html. Acesso em: 01/01/2017. 

 

O professor deve iniciar as atividades expondo a proposta da aula, apresentar as 

ações a serem realizadas e solicitar a organização em grupos. Assim que os estudantes 

organizarem as equipes faz-se a pergunta problema desse momento. O objetivo da aula 

é que eles levantem hipóteses, realizem uma discussão sobre a pergunta problema e 

registrem os resultados respondendo a outras três questões no final da atividade, após a 

realização doexperimento. 

No segundo momento da aula, o professor entrega um texto com a questão 

problema: “É confiável medir a temperatura somente pelo tato?”. Os estudantes devem 

ter um tempo para a leitura do texto e das questões a serem respondidas no final das 

atividades e o professor solicita que eles escrevam hipóteses para responder as questões. 

Na sequência é realizado o experimento que consistiu em medir a temperatura de duas 

porções de água a temperaturas diferentes por meio do tato. Os materiais utilizados 

seguem na tabela 1: 
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Tabela 1 - Lista de materiais do experimento 1. 



UNIDADES MATERIAL 

2 Leiteira de alumínio. 

1 Ebulidor (rabo quente). 

1 Bacia de plástico. 

3l Água gelada. 

3l Água em temperatura ambiente. 

3l Água morna. 

. Fonte: própria autora. 

 

Os alunos realizam as atividades orientados pelo professor, discutem as 

possíveis explicações e registraram os resultados após as conclusões geradas pelo 

experimento e asdiscussões. 

A figura 6 apresenta a realização do experimento de medição de temperatura 

pelo tato. 

Figura 6 - Experimento 1. 

 

Fonte: própria autora 

 
Após esse momento, o professor solicita que os alunos façam uma pesquisa em 

casa sobre o conceito de dilatação térmica para a construção do mapa conceitual em 

construção e afixado na parede da sala. Após as instruções, recolha os Cartões Resposta 

sobre a questão problema “O que é calor?” da aula anterior e solicita que os alunos 

fixem no mapa conceitual. A figura 7, a seguir, ilustra a segunda etapa da construção  

do mapaconceitual: 

Figura 7 - Ilustração da segunda etapa do mapa conceitual. 

Fonte: própria autora. 
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Na última etapa, realiza-se uma aula expositiva sobre os conceitos de 

temperatura, calor, materiais condutores e isolantes térmicos, energia térmica, equilíbrio 

térmico e escalas termométricas. Em seguida resolva exercícios contextualizados e 

envolvendo cálculos sobre os temas trabalhados. Os materiais didáticos utilizados foram 

o livro didático e o quadro. 

 

 
PLANO DA AULA 4 

UNIDADE 2 – DILATAÇÃO TÉRMICA 

CONCEITOS: 
 

• Dilatação desólidos 

• Lâminabimetálica 

OBJETIVOS E AÇÕES: 
 

• Apresentar questionário diagnóstico aos estudantes sobre conceitos básicosde 

dilatação térmica com o objetivo de descobrir quais saberes os mesmos já 

possuíam sobre otema; 

• De forma dialogada elaborar hipóteses sobre a relação da dilatação térmica e o 

funcionamento do aquecedor solar e outros dispositivos térmicos, momentode 

debates e formulação de algumasideias; 

• Na sequência realizar um experimento que consiste em perceber a dilataçãoem 

lâmina bi metálica, com objetivo de realizar a transposição didática e introduzir 

os conceitos de dilatação térmica; 

• Elaborar hipóteses que expliquem o encurvamento da lâmina frente aexposição 

da mesma a uma fonte decalor; 

• Ministrar aula teórica e dialogada sobre dilação térmica utilizando-se o livro 

didático e o quadro com resolução deexercícios; 

• Aplicar questionário sobre conceitos básicos de dilatação térmica (o mesmo 

questionário do início da aula) sendo este, utilizado para avaliação dosavanços 

alcançados pelosestudantes; 

• Continuar a construção de mapaconceitual. 
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AULA 04 
(1h40min) 

• Experimento 2- 
Dilatação Térmica. 



Aula 4: Segundo Experimento Dilatação Térmica 

 

Antes de qualquer informação a aula deve ser iniciada com a apresentação de um 

questionário aos estudantes sobre conceitos básicos de dilatação térmica com o objetivo 

de descobrir quais saberes os mesmos já possuam sobre o tema. Após um intervalo de 

tempo necessário aos estudantes para que respondam o questionário (Apêndice C), eles 

devem levantar algumas hipóteses sobre a relação da dilatação térmica e o 

funcionamento do aquecedor solar e outros dispositivos térmicos geladeira , ar 

condicionado. Momento de debates e formulação de algumas ideias. Na sequência 

realizar um experimento (Apêndice H), que consiste em perceber a dilatação em lâmina 

bimetálica. Os materiais utilizados seguem na tabela 2: 

Tabela 2 - Lista de materiais do experimento 2. 
UNIDADES MATERIAL 

1 rolo Fita crepe 

1 rolo Papel alumínio 

5 Velas 

5 Caixas de fósforo 

Fonte: Própria autora. 

 

A figura 8 ilustra a realização do experimento 2 referente à construção de uma 

lâmina bi metálica com objetivo de realizar a transposição didática e introduzir os 

conceitos de dilatação térmica da segunda unidade curricular abordada na aplicação do 

produto: 

Figura 8 - Ilustração do experimento 2, lâmina bimetálica.  

Fonte: própria autora. 

 

Após a realização do experimento segui-se um momento de elaboração de 

hipótezes que espliquem o encurvamento da lâmina frente a exposição da mesma a uma 

fonte de calor, e em seguida deve haver a discusão das hipótezes e conclusões. O 

professor ministra agora uma aula expositiva sobre dilação térmica utilizando o livro 

didático(Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga volume 2), o quadro e se a escola tiver 

projetor deslidesouDatashowdeveserutilizadotambémparaenriquecimentodaaula 
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. Em seguida Os estudantes respondem ao questionário referente ao experimento no 

(Apêndice H), e outro questionário sobre conceitos básicos de dilatação térmica (o 

mesmo questionário do início da aula) sendo este, utilizado para avaliação dos avanços 

alcançados pelos estudantes após realização das atividades e da aula expositiva. 

Na sequência o professor recolhe os cartões resposta da questão problema “O 

que é dilatação térmica?” e solicita os alunos que fixem os mesmos no mapa conceitual. 

Solicitado que para a próxima aula os estudantes preparem cartões resposta sobre os 

processos de transferência de calor, por meio de pesquisa realizada em casa. Segue 

figura 9 ilustração da construção da terceira etapa do mapaconceitual: 

 

Figura 9 - Ilustração da terceira etapa do mapa conceitual. 

 
Fonte: própria autora 

 

 
 

PLANO DA AULA 5 

TERMÔMETROS E DILATAÇÃO DE LÍQUIDOS . 

CONCEITOS: 
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AULA 05 
(1h40min) 

• Experimento 3- 
Termômetros e Dilatação. 



• Dilatação de líquidos ; 

• Dilatação anômala da água; 

• Termômetros e substâncias termométricas . 

OBJETIVOS E AÇÕES: 
 

• Levantar hipóteses sobre dilatação de líquidos analisar evoluçãoconceitual; 

• Realizar terceiro experimento (construção dotermômetro); 

• Construir mapaconceitual. 

 

 

Aula 5: Terceiro Experimento termômetros e dilatação de líquidos 
 

O objetivo dessa aula é mostrar uma aplicação da dilatação de líquidos na 

construção de um termômetro experimento (Apêndice I), apurar ao término da aula, por 

meio de um questionário (também no apêndice I), as impressões dos estudantes sobre o 

funcionamento do termômetro, avançar nos conceitos sobre dilatação térmica, e levantar 

hipóteses sobre a relação da dilatação térmica e o funcionamento do aquecedor solar. 

No início da aula realizar o experimento, com o objetivo de mostrar a dilatação 

de líquidos frente à variação da temperatura. Os materiais utilizados seguem na tabela 3: 

 

Tabela 3- Lista de materiais do experimento 3. 

UNIDADES MATERIAL 

1 Tubo de vidro ou tubo de caneta 

1 Rolha ou massa de modelar 

500ml Água 

1 Tubo de corante 

2 Leiteira de alumínio 

1 Ebulidor (rabo quente) 

1 forma Gelo 

Fonte: própria autora 

 

O experimento consistiu em mostrar a variação do nível da água confinada 

dentro do termômetro frente à variação da temperatura, quando colocado em contato 

com água quente e quando colocado em contato com gelo. A figura 10 apresenta a 

ilustração do experimento3: 
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Figura 10- Experimento 3. 

 
 

Fonte: própria autora 

 

Além de verificar as mudanças dos volumes da coluna d’água também podem 

der discutidas as mudanças na densidade do líquido em função da variação da 

temperatura. Ao final do experimento o professor deve promover um momento para 

discussão das relações dos conceitos de dilatação e densidade com o aquecedor solar. 

Na sequência, ministrar aula teórica e resolução de atividades envolvendo teoria e 

cálculos sobre dilatação térmica dos líquidos e dilatação anômala da água(Apêndice M). 

No final da aula deve acontecer outra etapa de construção do mapa conceitual sobre os 

conceitos de dilataçãotérmica. 

 

 

 

 
PLANO DA AULA 6 

AVALIAÇÃO 

Realizar a primeira avaliação escrita. 
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AULA 03 
(1h40min) 

• Avaliaçãoescrita. 



 

Aula 6: Avaliação escrita 
 

Cada professor deve avaliar da maneira que acredita ser mais viável a sua 

realidade. 

Nessa sessão apresentamos como sugestão o formato de avaliação que 

utilizamos na aplicação do produto. Descrição de realização da primeira avaliação 

escrita. A duração da avaliação foi de 2 horas – aula, e foram avaliados conceitos 

teórico e cálculos relativos aos conceitos trabalhados. A avaliação foi elaborada com 10 

questões, sendo as quatro questões iniciais abertas, as mesmas do mapa conceitual, a 

fim de verificar os avanços conceituais sobre: calor, temperatura, efeito estufa e 

dilatação térmica. As questões seguintes foram distribuídas em testes de múltipla 

escolha e questões envolvendo cálculos. Além da avaliação conceitual e verificação de 

aprendizagem os estudantes responderam a uma auto avaliação de como efetuaram o 

plano de estudo para a avaliação defísica. 

 

 

 

 
PLANO DE AULA 7 

UNIDADE 3 – TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

CONCEITOS: 
 

• Propagação do calor; 

• Fluxo de calor; 

• Efeito estufa. 

OBJETIVOS E AÇÕES: 
 

• O objetivo da aula é desenvolver atividades para ensino/aprendizagemde 

processos de transferência decalor; 

• Aplicar questionário diagnóstico sobre processos de propagação docalor; 

• Realizar um experimento4 sobre medição de radiação de corpo negro ecorpo 

 

20 

AULA 07 
(1h40min) 

• Experimento 4- 
Radiação Térmica. 



branco; 

• Ministrar aula teórica envolvendo participação dos alunos na construção dos 

conceitos a partir do questionário diagnóstico provendo evoluçãoconceitual; 

• Finalizar do mapa conceitual, fixando os últimos cartões resposta sobreos 

processos de transferência de calor no quadro fixo emsala; 

• Resolver exercícios no quadro envolvendo cálculos permitindo fixaçãoe 

exercícios teóricos contextualizados e de interpretação de textos 

complementares promovendo reflexão e análise. 

 

 

Aula 7: Quarto Experimento Radiação Térmica 
 

No primeiro momento da aula realizar aplicar questionário diagnóstico ( 

Apêndice D) sobre calorimetria e processos de propagação do calor . Em seguida realize 

o experimento (Apêndice J) sobre medição de radiação de corpo negro e corpo branco. 

Os materiais utilizados na realização do quarto experimento seguem na tabela 4: 

 
Tabela 4 - Lista de materiais do experimento 4. 

UNIDADES MATERIAL 

1 Lata de refrigerante pintada de branco 

1 Lata de refrigerante pintada de preto 

1 Termômetro de para líquidos 

1 Termômetro de radiação 

1 Lâmpada incandescente 

1 Bocal conectado a rede elétrica 

Fonte: própria autora 

 

O objetivo da aula é desenvolver atividades para ensino/aprendizagem de 

processos de transferência de calor. A figura 11, ilustra o experimento 4: 

 

Figura 11 - Experimento 4. 

 
Fonte: própria autora 

 

Após realização do experimento ministrar aula teórica envolvendo participação 

dosalunosnaconstruçãodosconceitosapartirdoquestionáriodiagnósticoprovendo 
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evolução conceitual. Após a aula realizar a finalização do mapa conceitual, fixando os 

últimos cartões resposta sobre os processos de transferência de calor, condução, 

convecção e radiação térmica. Mostramos na sequência a figura 12 quarta etapa da 

construção do mapa conceitual: 

 

Figura 12 - Ilustração quarta etapa do mapa conceitual.  

Fonte: própria autora. 
 

 
PLANO DE AULA 8 

UNIDADE 4 – CALORIMETRIA 

CONCEITOS: 
 

• Energias renováveis e limpas ; 

• Calorimetria; 

• Calor específico ; 

• Capacidade térmica; 

• Trocas de calor . 

OBJETIVOS E AÇÕES: 
 

• Avaliar por meio de seminário : Tema “EnergiaLimpa”; 

• Ministrar aula teórica e dialogada sobre calorimetria, utilizando-se do livro 

didático e o quadro com resolução deexercícios; 

• Resolver exercícios no quadro envolvendo cálculos permitindo fixação e 

exercícios teóricos contextualizados e de interpretação detextos 

complementares promovendo reflexão e análise. 
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AULA 08 
(1h40min) 

• Avaliação -Seminário 
Energia Limpa. 



Aula 8: Seminário 
 

Nessa seção apresentamos a prática pedagógica a ser utilizada durante a aula 

oito. Iniciar este momento organizando a sala de aula para a apresentação de um 

seminário. Os alunos podem trazer um lanche de casa para um coffee break, momento 

de integração e intervalo entre as apresentações do seminário. Como se verifica na 

figura 13, aseguir: 

 

Figura 13 - Organização da sala para seminário e coffee break. 

Fonte: própria autora 

 

A apresentação do Seminário deve ser realizada sobre as temáticas: formas 

alternativas de energia limpa e renovável, contemplando a transdisciplinaridade da 

proposta, sendo que o seminário compõe uma ferramenta de avaliação. Na aula anterior 

os alunos devem ser distribuídos em grupos e realizar um sorteio para definição de 

temas para o seminário. Na figura 14 temos a ilustração da apresentação de um dos 

grupos: 

 

Figura 14 - Apresentação do seminário realizada por um dos grupos. 

Fonte: própria autora 

 

O seminário apresentado pelos alunos deve ser avaliado por meio de fixas de avaliação 

com critérios a seguir: clareza de idéias, organização dos slides, bibliografia, sequência 

lógica. Todos devem participar da avaliação, alunos e professor. Uma pedagoga do 

quadro de servidores do IFRO foi convidada para participar da banca de avaliação na 

nossa escola. A seguir a figura 15 ilustra esse momento: 

 

23 



Figura 15 - Foto da apresentação e avaliação do seminário. 

 

Fonte: própria autora 

 

Após o seminário ministre aula teórica sobre calorimetria de forma interativa e 

dialogada com imagens e relacione os conteúdos articulando as ideias de tudo que foi 

estudado até o momento. No final Resolva lista de atividades para fixar aprendizagem. 

 

 

 

 
PLANO DE AULA 9 

UNIDADE 5 –MÁQUINAS TÉRMICAS. 

CONCEITOS: 
 

• Revoluçãoindustrial; 
• Máquinastérmicas. 

OBJETIVOS E AÇÕES: 
 

• Aplicar questionário diagnóstico sobre a temática da revolução industrial e 

máquinastérmicas; 

• Apresentar Vídeo sobre RevoluçãoIndustrial; 

• Apresentar aos estudantes um motor stirling, com objetivo de introduzir os 

conceitos de máquinastérmicas. 
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AULA 09 
(1h40min) 

• Vídeo -Revolução 
Industrial e Motor Stirling. 



Aula 9: Vídeo aula(revolução industrial e contexto histórico social) 

 

Iniciou-se a aula nove aplicando-se um questionário diagnóstico sobre a 

temática da revolução industrial e conceitos de termodinâmica/ máquinastérmicas. 

Decorridos alguns minutos, tempo necessário para os alunos responderem ao 

questionário apresentamos aos estudantes um motor stirling, com objetivo de introduzir 

os conceitos de máquinas térmicas, como se vê na figura17: 

 

 
Figura 18 - Motor Stirling. Fonte: própria autora. 

 

Na sequencia foram elaboradas, conjuntamente professora e alunos, hipóteses 

sobre seu funcionamento. Na sequência assistiu-se a um vídeo sobre revolução 

industrial e contexto histórico social nos séculos XVIII e XIX. Como vemos na figura 

19: 

 

Figura 19 - Vídeo aula.  

 
Fonte própria autora 

 

Após a vídeo-aula foi realizada a reaplicação do questionário a fim de perceber se houve 

evolução conceitual. Finalizando esse momento foi recolhido junto aos estudantes o 

material da coleta seletiva para construção do aquecedor didático da etapa final da 

aplicação do produto. 
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PLANO DA AULA 10 

AVALIAÇÃO 

Realizar a segunda avaliação escrita. 

 
 

Aula10: Avaliação Escrita 
 

Nessa etapa realizar outra avaliação escrita contemplando os processos de transferência 

de calor, energia limpa e renovável e ainda revolução industrial. A avaliação deve ser 

elaborada distribuindo-se questões de múltipla escolha e questões abertas, questões 

teóricas de análise e reflexão e questões envolvendo cálculos a fim de atender diferentes 

habilidades dos estudantes. 

 

 
PLANO DA AULA 11 

OFICINA 

CONCEITOS: 
 

• Temperatura; 

• Calor; 

• Energiatérmica; 

• Processos de transferência decalor; 

• Efeitoestufa; 

• Reaproveitamento deresíduos; 
• Geração de energia. 

OBJETIVOS E AÇÕES: 
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AULA 10 
(1h40min) 

• Avaliação escrita. 

AULA 11 
(1h40min) 

• Oficina - Construçãode 
Aquecedor Didático 



• A oficina é ponto forte da aplicação produto, sendo necessário separar um 

tempo e um espaço especiais para execução dessa etapa. Para execuçãodessa 

etapa são necessárias 4horas/aula; 

• Estabelecer as relações entre os conceitos de termologia estudados eeducação 

ambiental; 

• Discutir questões inerentes a produção de energia e aproveitamento derecursos 

como ação de enfrentamento da sociedade moderna em que nosso estudantes 

estãoinseridos; 

• Capacitar os estudantes para multiplicar a prática de construção e instalaçãode 

aquecedores na comunidade de baixa renda para economia deenergia. 

 

Aula11. Oficina 
 

Nesse momento apresentamos a última etapa da aplicação do produto. Realizar 

a construção do aquecedor solar didático com os materiais selecionados  pelos 

estudantes na coleta seletiva. O restante do material deve ser adquirido por meio de 

doação pela própria instituição ou comprado. Ferramentas necessárias para construção 

do aquecedor podem ser cedidas pelo próprio docente ou ser tomado por empréstimos 

de conhecidos. Na tabela -8, apresentamos a lista de materiais para construção do 

mesmo: 

Tabela 8 - Materiais para realização da oficina. 

UNIDADES MATERIAL 

3 Mascaras de proteção 

3 Óculos de proteção 

3 Luvas de proteção 

1 Serra de disco 

1 Serra para cano de PVC 

1 Tubo de adesivo plástico PVC 

1l Tinta à óleo preto fosca 

25 Pet de coca- cola 

13 Caixas de leite 

2 barras Tubos de PVC água 20 mm 

1 barra Tubo de PVC água 25 mm 

1l Removedor 

3 Pincéis 

10 Conexão em T 20 mm de PVC 

6 Conexão joelho 25 mm 

4 Redução de 25 mm p/ 20 mm 

2 Registros 25 mm 

1 Reservatório de material reciclado 

1 Fita de alta- fusão 

1 Marreta de borracha 

3 Conexão em PVC de saída e entrada de água no reservatório 

4 Lixas 

5 Manuais de construção 

Fonte: própria autora. 

 

A oficina é ponto forte da aplicação produto, sendo necessário separar um tempo 

e um espaço especiais para execução dessa etapa. Para execução dessa etapa são 

necessárias4horas/aula.Nãotendoespaçosdisponíveisparaessetipodeatividade,ou 
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seja, um espaço especial para oficinas na sua escola a proposta pode ser realizada em 

uma sala de aula tradicional. 

A execução de uma oficina exige muito planejamento e organização. 

Primeiramente fizer a coleta do material reciclável por meio da coleta seletiva, 

posteriormente solicitar auxílio da instituição para obtenção dos materiais de consumo, 

em seguida reunir todas as ferramentas necessárias para construção do aquecedor. Um 

manual de construção foi confeccionado e para der utilizado durante a oficina 

(ApêndiceK). 

Apresentamos na figura 20 equipamentos de segurança: mascara e óculos que 

entendemos ser necessários para garantir maior proteção aos estudantes durante a 

oficina: 

Figura 20- Materiais de proteção.  

Fonte: própria autora. 

 

Entendemos que muitos dos materiais permanentes podem ser conseguidos por 

meio de empréstimos a conhecidos, como por exemplo, serras, marreta e luvas de 

proteção. Na figura 21, temos a ilustração de algumas ferramentas necessárias para 

construção do aquecedor solar didático. 

 

Figura 21 - Ferramentas.  

 
Fonte: própria autora. 
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Na figura 22, temos a imagem do manual de construção do aquecedor didático 

(Apêndice k), com instruções de confecção e fotos ilustrativas com o fim de facilitar a 

compreensão do processo de construção oferecido aos alunos no início da oficina. 

 
Figura 23 - Ilustração do manual de construção do aquecedor solar.  

Fonte: própria autora. 
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Estratégia 1- Experimentos 
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Os experimentos devem oferecer ao educando uma vivencia prática dos conteúdos 

dando maior significado ao aprendizado, servindo de motivação. Deverá cumprir o 

objetivo de relacionar os conteúdos de termologia com o aquecedor solar e temas 

relacionados aos processos e fenômenos naturais. Relacionar os conceitos físicos a aqueles 

presentes em equipamentos e utensílios domésticos, possibilitando ao alunado uma visão e 

interpretação mais clara daquilo que o cerca no mundo. (Apêndices: G, H, I eJ.) 



Estratégia 2 - Questionários 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIOS 
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No início das aulas,os questionários diagnósticos devem ser aplicados para 

verificar os conceitos pré-concebidos pelos estudantes, partindo assim de um 

patamar não nulo, levando em conta que o educando tenha algum conhecimento  

dos temas abordados, e aprendidos ao longo da vida. Ao final de cada módulo, 

outro questionário deve ser aplicado, com o fim de comparar evolução conceitual, 

referente ao aprendizado firmado. Os questionários estão disponíveis nos apêndices 

A, B,C, D eE. 



Estratégia 3 - Vídeo Aula 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo Aula 
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A utilização de vídeos objetiva reforçar o que foi exposto nas aulas 

expositivas e práticas. Podem ser apresentados vídeos de física, históricos sobre a 

construção do conhecimento ao longo dos anos sobre a termologia e máquinas 

térmicas, e ainda outros temas: como os relacionados ao mundo do trabalho, 

evolução dos processos produtivos decorrentes da evolução dos equipamentos e 

além destes, apresentar vídeos sobre degradação do meio, fruto do mau uso das 

tecnologias. 



Estratégia 4 - Avaliação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliações: testes, 
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Não temos a pretensão de interferir na metodologia de avaliação dos 

professores, pois cada turma em cada escola responde de maneira diferenciada a 

avaliações. O professor é livre para desenvolver sua própria metodologia de 

avaliação. Durante a aplicação do produto utilizou-se avaliações diferentes: 

avaliação escrita, relatórios, redação, seminários. 



Estratégia 5 - Mapa Mental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA MENTAL 
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A construção do mapa conceitual deve ser desenvolvida, durante vários 

momentos em sala, com a participação dos alunos, objetivando fixar conceitos 

físicos como temperatura, calor, dilatação, processos de transferência de calor, além 

de estabelecer relações entre a termologia e o aquecimento de água por meio de 

placas solares. Os mapas conceituais são ferramentas que ajudam na memorização e 

sistematização de ideias (Tony Buzan – 1970) 



Estratégia 6 - Oficina 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Manual de montagem do 
aquecedor alternativo 

(didático) 
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O manual do aquecedor foi construído para auxiliar o professor na execução 

da oficina. Nele o professor encontrará o passo a passo de construção e todo o 

material necessário para sua construção. O manual está disponível no apêndice K. 
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APE NDICES 



APÊNDICE A: AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA CONCEITOS BÁSICOS DE 

TERMOMETRIA 

 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONALEMENSINO 

DE FÍSICA(MNPEF) 

POLO DE JI-PARANÁ/UNIR–PJIPAMNPEF  
 

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA CONCEITOS BÁSICOS DE TERMOMETRIA 
 

 

DISCIPLINA: FÍSICA 

CONTEÚDO : TERMOMETRIA 

PROF. ª : 

TURMA: 

ALUNO: 

DATA: 

Questões: 
 

1.Qual o conceito de temperatura? 

2. Qual o conceito de calor? 

3. O que você entende por efeito estufa? 

Respostas: 
 

1.Qual o conceito de temperatura? 

2. Qual o conceito de calor? 

3. O que você entende por efeito estufa? 
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DISCIPLINA: FÍSICA 

CONTEÚDO : TERMOMETRIA 

PROF. ª : 

TURMA: 

ALUNO: 

DATA: 

APÊNDICE B: FORMULÁRIO PARA REDAÇÃO SOBRE A VISITA AO 

AQUECEDOR 

 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONALEMENSINO 

DE FÍSICA(MNPEF) 

POLO DE JI-PARANÁ/UNIR –PJIPAMNPEF 

DISSERTAÇÃO VISITA AO AQUECEDOR 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Questões: 

1. Escreva uma dissertação sobre suas impressões da visita ao aquecedor solar  

realizada na semana anterior, relatando os conceitos físicos que foramverificados 

durante a visita além do aprendizado dos conceitos de física presentes nele. 

2. Qual o conceito de calor? 

3. Qual o conceito de Temperatura? 

4. Qual o conceito de efeito estufa? 

Respostas: 

1. Escreva uma dissertação sobre suas impressões da visita ao aquecedor solar 

realizada na semana anterior, relatando os conceitos físicos que foram verificados 

durante a visita além do aprendizado dos conceitos de físicos presentes nele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Qual o conceito de calor? 

3. Qual o conceito de Temperatura? 

4. Qual o conceito de efeito estufa? 

 
42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE C: QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO DILATAÇÃO TÉRMICA 
 

 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONALEMENSINO 

DE FÍSICA(MNPEF) 

POLO DE JI-PARANÁ/UNIR –PJIPAMNPEF 

QUESTIONÁRIO  DIAGNÓSTICO DILATAÇÃOTÉRMICA 
 

 
DISCIPLINA: FÍSICA 

CONTEÚDO : DILATAÇÃO TÉRMICA 

PROF. ª : 

TURMA: 

ALUNO: 

DATA: 

Questões: 
 

Com os conhecimentos adquiridos nas atividades de física térmica das quais você 

participou, responda as questões abaixo 

1. Você já ouviu falar sobre o conceito de dilataçãotérmica? 

()sim ()não 

2. Em sua opinião o que é dilatação térmica? 

 
()A dilatação térmica é a variação das dimensões de um material, causada pela mudança de 

temperatura. 

()Quando aquecemos um corpo, as suas partículas passam a apresentar um aumento no 

grau de vibração. Com as partículas mais agitadas, ocorre um distanciamento maior 

entre elas. A esse aumento na distância média entre as partículas de um corpo, devido 

ao aumento de temperatura, damos o nome de dilatação térmica. 

()A dilatação térmica é um fenômeno que ocorre com aumento de volume dos átomos 

frente a um aquecimento brusco do ambiente e está relacionado com o alto coeficiente 

de rigidez do material. 

3. Dos materiais abaixo, quais deles sobre dilatação térmica com maior facilidade? 

 
( )barra de ferro 

()gasolina 

( )gás metano 
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APÊNDICE D: QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO CALORIMETRIA 
 

 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONALEMENSINO 

DE FÍSICA(MNPEF) 

POLO DE JI-PARANÁ/UNIR –PJIPAMNPEF 

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO CALORIMETRIA 
 

 
DISCIPLINA: FÍSICA 

CONTEÚDO : CALORIMETRIA 

PROF. ª : 

TURMA: 

ALUNO: 

DATA: 

Questões: 
 

Com os conhecimentos adquiridos nas atividades de física térmica das quais você 

participou, responda as questões abaixo 

1. Você já ouviu falar sobre o conceito de condução térmica? 

()sim ()não 

2. Você já ouviu falar sobre o conceito de convecção térmica? 

()sim ()não 

3. Você já ouviu falar sobre o conceito de radiação térmica? 

()sim ()não 

4.Em sua opinião o que é calor específico? 

( )Calor necessário para um grama de substância mudar de fase; 

( )Calor necessário para um grama de substância elevar sua temperatura em 1°C; 

( )O calor específico consiste na quantidade de calor que é necessário fornecer à unidade de 

massa de uma substância para elevar a sua temperatura de um grau e expressa-se em calorias 

por grama e por grau. Para o caso da água, o calor específico foi convencionado ser de 

1cal/g.°C. 

5.Dos materiais abaixo, quais deles tem maior dificuldade de receber calor? 

()água ()areia ( )barra deferro 
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APÊNDICE E: QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO MÁQUINAS TÉRMICAS 
 

 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONALEMENSINO 

DE FÍSICA(MNPEF) 

POLO DE JI-PARANÁ/UNIR –PJIPAMNPEF 

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO MÁQUINASTÉRMICAS 
 

 
DISCIPLINA: FÍSICA 

CONTEÚDO: MÁQUINAS TÉRMICAS 

PROF.ª: 

TURMA: 

ALUNO: 

DATA: 

Questões: 
 

1. Você sabe conceituar máquinastérmicas? 

a. simb. não 

2. É possível converte calor em trabalhomecânico? 

a. simb. não 

3. Em que período da história as máquinas térmicas surgiram e marcaram uma 

revolução nos meios de produção? 

a. Antes deCristo 

b. idademédia 

c. século XIII eXIX 

d. séculoXX 

e. século XXI 

4. É considerada máquinatérmica: 

a. motor à induçãoelétrico 

b. motor de umcarro 

c. secador decabelo 

d. torradeira 

5.Qual a maior desvantagem das máquinas térmicas? 

6. Qual o primeiro equipamento térmico surgiu na história? 

7. Qual o primeiro uso das máquinas térmicas? 

8. Qual a contribuição de Watt para o desenvolvimento das máquinas térmicas? 
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APÊNDICE F: QUESTIONÁRIO DE VIABILIDADE DE 

INTERDISCIPLINARIDADE E TRANSDISCIPLINARIDADE 

 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONALEMENSINO 

DE FÍSICA(MNPEF) 

POLO DE JI-PARANÁ/UNIR –PJIPAMNPEF 

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO DE INTERDISCIPLINARIDADE E 

TRANSDISCIPLINARIDADE 
 

1.Qual a sua formação? 

()bacharel 

(  )licenciado 

( )Engenheiro 

()Tecnólogo 

2.qual sua área de atuação? 

( )ciências exatas 

( )ciências humanas 

( )ciências da natureza e da terra 

( )linguagens e códigos e suas tecnologias 

3.Quais disciplinas você leciona no IFRO? 

4. Dos temas abaixo quais seria possível trabalhar interdisciplinarmente com a física? 

( )temperatura e equilíbrio térmico 

( )calor e energia térmica 

( )dilatação térmica 

( )calor específico e capacidade térmica 

( )processos de transferência de calor: condução, convecção e radiação 

5. Dos temas abaixo quais seria possível trabalhar transdisciplinarmente com a física? 

( )temperatura e equilíbrio térmico 

( )calor e energia térmica 

( )dilatação térmica 

( )calor específico e capacidade térmica 

( )processos de transferência de calor: condução, convecção e radiação 
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APÊNDICE G: ROTEIRO EXPERIMENTO 1 
 

OBJETIVO: ANALISAR A VIABILIDADE DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA 

PELO TATO 

MATERIAIS: 
 

UNIDADES MATERIAIS 

1 Bacia de plástico 

1 Ebulidor (rabo quente) 

2 Leiteiras de metal ou panela 

6l Água 

500g Gelo 

 

ESQUEMA: 
 

Figura 1 - esquema do experimento sensação térmica. Fonte: disponível em 

:<https://alunosonline.uol.com.br/fisica/e-confiavel-medir-temperatura-somente-pelo-tato.html> acessado 

em 05/02/2017 

 

 
 

PROCEDIMENTO: 
 

Aqueça 2 litros de água com o ebulidor em uma das leiteiras numa temperatura 

suportável ao toque, resfrie dois litros de água com o gelo em outra leiteira, coloque na 

bacia de plásticos dois litros de água à temperatura ambiente. Depois de montado o 

experimento, coloque simultaneamente uma mão na leiteira com água quente e a outra 

na leiteira com água fria e aguarde 30s até que as mãos troquem calor com as porções 

de água. Em seguida coloque as duas mãos ao mesmo tempo na bacia com água em 

temperatura ambiente. Socializem as impressões que tiveram sobre as sensações 

térmicas que tiveram em cada mão e descrevam os fenômenosobservados. 
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Figura 2 - ilustração do experimento sensação térmica. Fonte: Própria autora. 

 
 
 

QUESTÕES: 
 

1. Suponhamos que seja um dia muito quente de verão: ficamos ansiosos para chegar a 

casa e tirar os sapatos e meias, para andarmos descalços, sentindo um frescor 

proporcionado pelo contato de nossos pés com a cerâmica. Se estivermos andando em 

um tapete, por exemplo, iremos senti-lo quente, mas quando colocamos nossos pés no 

chão, iremos senti-lo frio. Assim, vem a pergunta, o chão e o tapete têm temperaturas 

diferentes? 

2. Caso você mergulhe uma de suas mãos em uma vasilha com água quente e a outra 

mão em uma vasilha com água fria, e passados alguns minutos você mergulhe as duas 

mãos em uma vasilha com água morna, o que você acha que sentiria? Será que apenas 

com o tato somos capazes de medir a temperatura real da águamorna? 

3. Para ampliar seus conhecimentos assista aovídeo: 
 

https://www.youtube.com/watch?list=PL-cWjvjoSJcer1Chm5-9cP30Aw- 

cqUqv1&time_continue=486&v=DA92XkWrk3Q 

 

 
BIBLIOGRAFIA: 

 

https://alunosonline.uol.com.br/fisica/e-confiavel-medir-temperatura-somente-pelo- 

tato.html 

https://www.youtube.com/watch?list=PL-cWjvjoSJcer1Chm5-9cP30Aw- 

cqUqv1&time_continue=486&v=DA92XkWrk3Q 
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APÊNDICE H: ROTEIRO EXPERIMENTO 2 
 

OBJETIVO: PERCEBER A DILATAÇÃO EM LÂMINA BIMETÁLICA 

MATERIAIS: 

UNIDADES MATERIAL 

1 rolo Fita crepe 

1 rolo Papel alumínio 

5 Velas 

5 Caixas de fósforo 

 

ESQUEMA: 
 

  

Lâmina bimetálica antes de ser aquecida pela chama da vela Aparência da lâmina bimetálica após ser aquecida pela chama 

da vela 

Figura 1- esquema do experimento lâmina bimetálica. Disponível em :< 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/lamina-bimetalica.htm> acessado em 

02/02/2017 

 

 

PROCEDIMENTO: 
 

Você pode de uma forma bastante simples, construir uma lâmina bimetálica, 

substituindo um dos metais por papel. Para isso, basta colar uma tira de papel sulfite 

sobre uma tira de papel alumínio. Se você tiver uma etiqueta autocolante, ficará ainda 

mais fácil construir a sua lâmina. Para isso basta fixar a etiqueta em uma folha de papel 

alumínio e, em seguida, recortar a fita bimetálica. Para verificar o funcionamento dela, 

prenda-a com um pregador de roupa e coloque-a sobre a chama de uma vela pequena, 

de aniversário, com o lado do papel alumínio para baixo. Sugerimos a vela de 

aniversário por dois motivos. O primeiro, porque outras fontes de chamas maiores, 

mesmo velas, sempre trazem algum risco, sobretudo quando a experiência é feita em 

saladeaula;osegundo,porcausadoefeito:comovocêvainotar,essalâminaémuito 
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sensível ao calor e chamas maiores a aquecem e a curvam muito rapidamente, o que, a 

nosso ver, torna a demonstração menos interessante e menos motivadora. 

 

 

 

 
Figura 2 - Ilustração do experimento lâmina bimetálica. Fonte: própria autora. 

 

QUESTÕES: 
 

1. Você conhece lâminas bimetálicas? 

( )sim 

( ) não 

 
2. A temperatura afeta o estado físico da lâmina? 

( )sim 

( ) não 

 
3. O que acontece com as dimensões de um corpo inicialmente a temperatura ambiente 

se oaquecermos? 

 
4. Amplie seus conhecimentos assistindo ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=vNt2pQ1l7NY 

 

 

 
BIBLIOGRAFIA: 

 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/lamina-bimetalica.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=vNt2pQ1l7NY 
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APÊNDICE I: ROTEIRO EXPERIMENTO 3 

OBJETIVO: CONSTRUIR UM TERMOSCÓPIO 

MATERIAIS: 

UNIDADES MATERIAL 

1 Tubo de vidro ou tubo de caneta 

1 Rolha ou massa de modelar 

500ml Água 

1 Tubo de corante 

2 Leiteira de alumínio 

1 Ebulidor (rabo quente) 

1 forma Gelo 

 

ESQUEMA: 

 
Figura1– Ilustração de termoscópio.  

Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/- 

cc5T9ItbbYc/T1pRXGD_aBI/AAAAAAAAADo/Bb9W6bYWngA/s1600/termoscopio.jpg> acessado 

em:03/04/2017 

 

PROCEDIMENTO: 
 

Primeiro, encha completamente a garrafa com água. Depois faça uma tira (cerca 

de 20 cm de comprimento, quatro cm de largura e alguns milímetros de espessura) com 

massa de modelar. Enrole a massa em volta do canudo (a aproximadamente cinco cm de 

uma das pontas). Essa massa será usada como uma rolha. Portanto, deverá ter o mesmo 

diâmetro que a parte interna do gargalo da garrafa. Coloque o canudo na garrafa e vede 

bem com a massa de modelar. Cuide para que não fique nenhuma bolha de ar na parte 

interna da garrafa e para que uma das pontas do canudo fique totalmente imersa na 

água. Nessa etapa, o nível da água dentro do canudo deve estar pouco acima da bordada 
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garrafa. Se não estiver, aperte a garrafa para que a água suba. Enquanto isso despeje 

mais água dentro do canudo, ao mesmo tempo em que for soltando a garrafa. Quando o 

nível da água no canudo estiver um pouco acima da boca da garrafa, o termômetro 

finalmente estará pronto para ser utilizado. A seguir apresentamos o esquema do 

experimento. 

 

Figura 2- ilustração do experimento termoscópio 

Fonte : própria autora. 

 
QUESTÕES: 

 

1.A água aumenta de volume? 

( ) sim( )não 

2.A temperatura faz o volume sofrer alteração? 

( ) sim( )não 

3.A água dilata? 

( ) sim( )não 

 

BIBLIOGRAFIA: 
 

Disponível em: <https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias- 

ensino/construindo-um-termometro.htm> acessado em :24/03/2017 
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APÊNDICE J: ROTEIRO EXPERIMENTO 4 
 

OBJETIVO: MEDIÇÃO DE RADIAÇÃO DE CORPO NEGRO E CORPO BRANCO 

MATERIAIS: 

UNIDADES MATERIAL 

1 Lata de refrigerante pintada de branco 

1 Lata de refrigerante pintada de preto 

1 Termômetro de para líquidos 

1 Termômetro de radiação 

1 Lâmpada incandescente 

1 Bocal conectado a rede elétrica 

 

ESQUEMA: 
 

A seguir apresentamos o esquema do experimento quatro e alguns dos materiais 

utilizados em sua realização 

Vide esquema de montagem na figura1. 
 

 

Figura 1 – Ilustração de esquema de montagem. 

 Fonte: disponível em:

 <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=33063> acessado 

em02/03/2017. 

 

 
 

PROCEDIMENTO: 
 

Prepare latas de refrigerante, pintando uma de preto e outra de branco. Deixe 

secar por um dia. Coloque um pouco de água em ambas as latas. Exponha 

simultaneamente as latas ao sol ou utilize como fonte de calor uma lâmpada de 100W 

incandescente acesa. Depois de alguns minutos meça a temperatura da água em ambas 

as latinhas. Peça os alunos para anotarem as leituras antes e depois daexposição. 
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Figura 2- ilustração do experimento 4. 

 

Fonte: própria autora. 

 

QUESTÕES: 
 

5. Qual a temperatura dentro das latas antes da exposição à fonte decalor? 

6. Qual a temperatura externa das latas quando expostas aocalor? 

7. Qual a temperatura dentro da lata depois daexposição? 

8. Quais as conclusões sobre o comportamento dos objetos branco e preto frente ao 

calorexternamente? 

BIBLIOGRAFIA: 
 

Disponível em: 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=33063> acessado em 

02/03/2017. 
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APÊNDICE K – MANUAL DE CONSTRUÇÃO DO AQUECEDOR DIDÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE CONSTRUÇÃO DE 

AQUECEDOR SOLAR DIDÁTICO 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A oficina é o ponto forte da aplicação do produto, sendo necessário separar um 

tempo e um espaço especiais para execução dessa etapa. A execução de uma oficina 

exige muito planejamento e organização. Primeiramente faça a coleta do material 

reciclável por meio da coleta seletiva, posteriormente solicite auxílio da instituição para 

obtenção dos materiais de consumo, em seguida reúna todas as ferramentas necessárias 

para construção do aquecedor. Apresentamos esse manual com o passo a passo da 

construção com o fim de nortear o trabalho dos professores. 

2. MATERIAIS 

 
A primeira ação deve ser a separação do material. Preparamos na Tabela-1 uma 

com lista completa dos materiais necessários para execução da oficina: 

Tabela 1- Materiais para realização da oficina. 

UNIDADES MATERIAL 

3 Mascaras de proteção 

3 Óculos de proteção 

3 Luvas de proteção 

1 Serra de disco 

1 Serra para cano de PVC 

1 Tubo de adesivo plástico PVC 

1l Tinta à óleo preto fosca 

25 Pet de coca- cola 

13 Caixas de leite 

2 barras Tubos de PVC água 20 mm 

1 barra Tubo de PVC água 25 mm 

1l Removedor 

3 Pincéis 

10 Conexão em T 20 mm de PVC 

6 Conexão joelho 25 mm 

4 Redução de 25 mm p/ 20 mm 

2 Registros 25 mm 

1 Reservatório de material reciclado 

1 Fita de alta- fusão 

1 Marreta de borracha 

3 Conexão em PVC de saída e entrada de água no reservatório 

4 Lixas 

5 Manuais de construção 
Fonte: própria autora. 

 
Na imagem a seguir apresentamos,figura2 apresentou alguns 

equipamentos de segurança que entendemos ser necessários para garantir maior 

proteção aos estudantes durante aoficina: 
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Figura 2- Materiais de proteção. 

 
Fonte: própria autora. 

 
Entendemos que muitos dos materiais permanentes podem ser conseguidos por 

meio de empréstimos a conhecidos, como por exemplo, serras, marreta e luvas de 

proteção. Na figura 3 temos a ilustração de algumas ferramentas necessárias para 

construção do aquecedor solar didático. 

 

Figura 3- Ferramentas. 

Fonte: própria autora. 

 
Na figura 4, temos imagem do manual de construção do aquecedor, com 

instruções de confecção e fotos ilustrativas com o fim de facilitar a compreensão do 

processo de construção oferecido aos alunos no início da oficina 

. 

Figura 4 - Manual de construção.  

Fonte: própria autora. 
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3. PASSO A PASSO SOBRE A CONSTRUÇÃO DO COLETORSOLAR. 

 

3.1. REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE COLETA SELETIVA 
 

Realize uma campanha na escola ou no seu bairro para coletar garrafas pets e 

caixas de leite. A seguir na figura 5 temos uma ilustração da caixa de coleta: 

 

Figura 5- Escolha das garrafas PET. 

 
Fonte: própria autora 

 

Na caixa de coleta é importante colocar o tipo de garrafa que você tem interesse 

e o tipo de caixa de leite, já existem diversos modelos disponíveis. Para construir nosso 

coletor é necessário garrafas de Coca-Cola de 2l e caixas de leite retangular. Para um 

caixa de leite são necessárias duas garrafas. As caixas de leite serão cortadas ao meio e 

cada caixa de leite possibilita a confecção de dois encaixes para preencher duas 

garrafas. 

 
3.2. PREPARO DAS CAIXAS DE LEITE  

 

As caixas de leite devem ser abertas, lavadas e higienizadas com cloro e água 

para evitar contaminação no momento da manipulação das embalagens, após estarem 

secas e higienizadas corte e dobre conforme indicado na figura-6: 

Figura 6 - Ilustração do corte e dobramento. 

 

Fonte: própria autora. 

A seguir realize a pintura das mesmas com tinta à óleo preto fosco, figura - 7: 
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Figura 7 - ilustração da caixa pintada. 



 

Fonte: própria autora. 

Deve ser aguardado um dia (24 h) para que a tinta seque completamente. 

 
3.3. CORTE DAS GARRAFAS 

 

Para facilitar o corte das garrafas, sugerimos o uso de um molde, ou seja, corte 

um pedaços de tubos de PVC de 100 mm de diâmetro com 31cm, figura 8. 

 
Figura 8 - Molde de tubo de PVC. 

 

Fonte: própria autora. 

Em seguida, faça um corte longitudinal no tubo para facilitar introdução da 

garrafa dentro dele, figura 9. 

Figura 9 - Ilustração da introdução da garrafa no molde de tubo de PVC. 

 
Fonte: própria autora. 
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Em seguida realize o corte das garrafas, figura 10. O tubo de 31 cm é apenas para o corte das garrafas deCoca-Cola. 

 

Figura 10 - Ilustração da forma de cortar.  

Fonte: própria autora. 

 

3.4. CORTE E PINTURA DOS TUBOS DE PVC 

 

Para o corte dos tubos respeite as seguintes medidas: 105 cm para montagem de 

colunas de cinco garrafas pets de coca-cola de 2litros. Use um molde confeccionado 

com tábua e pregos dispostos estrategicamente sobre a tábua para facilitar o corte como 

se vê representado na figura 11: 

 

Figura 11- Ilustração do molde de corte. 

 
Fonte: própria autora. 

 

Após o corte dos tubos, efetue a pintura deixe secar por 24h e lixe as 

extremidades preparando para usar o adesivo plástico. Figura 12. 

 

Figura 12- Ilustração da pintura. 

 

Fonte: Própria autora. 
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Após a secagem organize todo material para facilitar a montagem. 

 
Figura 13- Ilustração da organização do material.  

Fonte: própria autora. 

 

3.5. MONTAGEM DO BARRAMENTO DO AQUECEDOR. 

 

Para montar o barramento do aquecedor são necessários 5 conexões T de 20mm 

e 5 distanciadores de PVC de 8cm de comprimento e adesivo para soldagem. Na figura 

14, temos a ilustração do barramento já montado e encaixado nas tubulações e nas 

garrafas. 

Figura 14-Ilustração do barramento do aquecedor. 

 
 Fonte: própria autora. 

 

A figura 15 ilustra as conexões em T. 

 
Figura 15- Ilustração das conexões T de 20 mm  

Fonte: própria autora. 
 

A figura 16 ilustra os distanciadores de PVC que devem ter oito cm de 

comprimento. Antes da soldagem todos os distanciadores e conexões em T devem ser 

lixadas. 
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Figura 16- Ilustração dos distanciadores de oito cm. 

 
Fonte: própria autora. 

 

Na figura 17, temos a ilustração do formato do barramento para facilitar a 

montagem de todos os elementos que o compõem. 

 
Figura 17 - ilustração da montagem do barramento.  

Fonte : http://www.celesc.com.br/portal/images/arquivos/manuais/manual-aquecedor-solar. acesso: 

18/08/2018. 

 

3.6. MONTAGEM DO COLETOR 

 

Depois de preparar as caixas de leite, as garrafas e os tubos, faça a montagem 

dos módulos dentro dos pets e tubulação. Na figura 18 ilustramos a montagem da caixa 

dentro dopet: 

 

Figura 18 - Ilustração de montagem da caixa de leite no pet. 

 

Fonte: própria autora. 
 

Para efetuar a montagem deve-se seguir sequência de ações: 

1° passo: acople com adesivo os cinco tubos colunas ao barramento superior; 
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Figura 19 - ilustração da montagem de tubos colunas. 

 

Fonte: http://www.celesc.com.br/portal/images/arquivos/manuais/manual-aquecedor-solar. acesso: 

18/08/2018. 

 

2° passo: Monte as garrafas e caixas dentro dos tubos colunas; 
 

Figura 20 - Ilustração de montagem das garrafas. 

Fonte: própria autora. 

 

3° passo: Encaixe o barramento inferior figura 21: 

 
Figura 21 - Ilustração da montagem do barramento inferior.  

Fonte: http://www.celesc.com.br/portal/images/arquivos/manuais/manual-aquecedor-solar. acesso: 

18/08/2018 
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4° passo: Vedação com fita de alta fusão na primeira garrafa do tubo coluna e 

barramento superior. Na figura 22, vemos a fita de alta fusão: 

Figura 22- Fita de alta fusão. 

 
Fonte : própria autora. 

 

Na figura 23 a ilustração das garrafas já vedadas: 

 
Figura 23- Ilustração da vedação concluída.  

 
Fonte: própria autora. 

 

 

3.7. MONTAGEM DO RESERVATÓRIO 

 

A montagem da Caixa d’água ou reservatório para o aquecedor didático pode ser 

construída com um balde ou outros reservatórios alternativos de material reutilizável. 

Apresentamos a legenda figura 24. Temos em: 1- saída de água quente  para  

consumo;2- retorno de água do aquecedor;3- saída de água fria para oaquecedor. 

 

Figura 24- Ilustração do reservatório. 
 

Fonte: própria autora. 
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3.8. MONTAGEM FINAL DO AQUECEDOR 

 

Após a preparação de todos os elementos acople o módulo solar ao reservatório 

utilizando joelhos e tubulação PVC 25 mm, será necessário redutores de 25 mm para 

20mm . 

 

Figura 26- Ilustração de montagem final do aquecedor. 

 

Fonte: própria autora. 
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APÊNDICE L ATIVIDADES AULA 3 

Aula 3 - TERMOMETRIA - Sugestão de atividades 

1. Porque os pássaros eriçam as penas noinverno? 

Figura 1 – Ilustração de pássaro com penas eriçadas. 
 

 Fonte: disponível em: <https 

depositphotos.com/3351009/18664/v/600/depositphotos_186642262-stock-video-bird-ruffled-up- 

dishevelled-plumage.jpg://st3.> acessado em23/09/2018 
 

2. Porque o filtro de barro oferece água a temperatura mais baixa que o filtro de 

plástico? 
Figura 2 - Ilustração de filtro de barro. 

 

Fonte: disponível em: < https://www.casasbahia- 

imagens.com.br/Eletroportateis/bebedourospurificadores/filtroparabebedouroepurificador/8988362/86159 

5638/filtro-de-barro-purificador-agua-sao-joao-stefani-10-litros-8988362.jpg> acessado em 29/09/2018 
 

3. O que significa dizer que corpos estão em equilíbriotérmico? 

4. Dois corpos de mesmas substâncias possuem massas diferentes mas apresentam a 

mesma temperatura. Os corpos citados apresentam a mesma energiatérmica? 

5. Realize as seguintes conversões de temperatura e complete oquadro: 
 

 °C °F K 

a) 25   

b)  108  

c)   500 

6. Um termômetro graduado na escala Fahrenheit apresenta uma temperatura  

equivalente em valor na escala Celsius. Qual a temperatura apresentada pelo 

termômetro? 

7. Um aluno construiu um termômetro numa escala A, tomando como valores para 

calibragemospontosfixos0°Ae100°Acomosendoospontosdefusãoeebuliçãodo 
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álcool etílico respectivamente. Encontre na escala Celsius a temperatura de 80°A, 

correspondente ao estado febril de uma pessoa. 

 

 
APÊNDICE M ATIVIDADES AULA 5 

 

Aula 5 - DILATAÇÃO ANÔMALA DA ÁGUA , TERMOMETRIA E TROCAS DE CALOR. 
 

1. Porque o gelo sendo sólido flutua naágua? 
 

2. Por que a superfície de lagos e rios congelam nasuperfície? 
 

3. Como  podemos  explicaramudança de densidade da água frente a variação de  

temperatura? 

4. Os fenômenos físicos estão associados, um fenômeno provoca outro fenômeno. 

Trocas de calor podem causar dilatação. 

Leia o texto para relembrar alguns conceitos: 
 

Calor 

 
"Quando dois corpos, em temperaturas diferentes, são postos em contato, observa-se que a temperatura do corpo mais quente 

diminui, enquanto que a temperatura do corpo mais frio aumenta. Essas variações de temperatura cessam quando as temperaturas 

de ambos se igualam (equilíbrio térmico). Portanto, durante esse processo, o nível energético (grau de agitação molecular) do  

corpo mais quente diminui, enquanto que o do corpo mais frio aumenta. Como a energia térmica de um corpo depende, além da sua 

massa e da substância que a constitui, da sua temperatura, conclui-se que as variações de temperatura estão associadas às 

variações de energia térmica. Concluindo, a diferença de temperatura entre dois corpos provoca uma transferência espontânea de 

energia térmica do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa quantidade de energia térmica que se 

transferiu é chamada de calor." 

 
Fonte: disponível em:<http://enemdescomplicado.com.br/o-que-e-calor-e-dilatacao-linear-superficial-e-volumetrica>. Aceso em 

29/09/2018. 

 
Dilatação de líquidos 

 
"Os líquidos, assim como os sólidos, sofrem dilatação ao serem aquecidos. Para determinar qual a dilatação sofrida pelos 

líquidos seguimos as mesmas regras estudadas para os sólidos. É importante lembrar que os líquidos não apresentam forma 

própria, eles adquirem a forma do recipiente. Sendo assim não faz sentido estudar dilatação line ar ou superficial, mas sim a 

dilatação volumétrica do recipiente no qual se encontra o líquido.  

A equação que determina a dilatação dos líquidos é:∆V = γ,V0,∆T 
 

Onde γ é chamado de coeficiente de dilatação volumétrica e pode ser calculado a partir do cálculo da dilatação do recipiente 

e da dilatação aparente dolíquido." 

 

Fonte: SANTOS, Marco Aurélio da Silva. "Dilatação dos Líquidos";Brasil Escola. Disponível em 

<https://brasilescola.uol.com.br/fisica/dilatacao-liquidos.htm>. Acesso em 30 de setembro de 2018. 
 

Agora responda: Um aquecedor solar exposto ao sol por um período do dia apresentava 

em seu interior uma massa de 500Kg de água a temperatura de 20°C. Após  um 

intervalo de tempo a temperatura passou a 45°C. Sabendo que o calor específico da 

água no estado líquido é de 1cal/g.°C, e que a quantidade de calor trocada com ambiente 

é medida por Q = m. c. ∆t , e que o coeficiente de dilatação volumétrico da água é γ = 

1,3 . 10-4,responda: a) Qual a quantidade de calor a águarecebeu? 

b) Qual a dilatação sofrida pela água? 
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