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1 INTRODUÇÃO 

Os estudantes do curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul cursam a disciplina de Estágio em Docência em Física na última etapa do 

curso. Nessa disciplina, o estudante aprimora e aplica os conhecimentos disciplinares e 

metodológicos que foram aprendidos e desenvolvidos ao longo de seu percurso acadêmico.  

Na primeira etapa dessa disciplina, discutem-se aspectos teóricos, práticos e 

metodológicos acerca da docência. Em seguida, há o período de observações e monitorias 

numa Instituição de Ensino Público. Durante esta etapa, os alunos de graduação devem 

observar algumas turmas de uma determinada escola do Ensino Público, além de prestar 

monitorias. As observações têm por objetivo introduzir o estudante de graduação à escola, à 

turma e aos alunos para que possa planejar suas aulas adequadamente. Além disso, cabe 

ressaltar que uma dessas turmas observadas será aquela que o estudante assumirá, 

posteriormente, a regência. Concomitantemente, há os microepisódios de ensino, que são 

atividades desenvolvidas na universidade. Nestes, os licenciandos apresentam aos colegas e 

ao professor da disciplina partes das aulas que trabalharão quando forem regentes. Após a 

apresentação de cada microepisódio, os colegas e o professor da disciplina fazem críticas a 

fim de que as aulas apresentadas se tornem melhores. Nesta etapa, que considero 

extremamente positiva, tem-se a oportunidade de ampliar os conhecimentos disciplinares e 

metodológicos. Ou seja, pode-se testar e aprimorar aquilo que será utilizado no período de 

regência. 

A terceira etapa dessa disciplina é composta pelo período de regência e, ainda, pelos 

microepisódios de ensino. Durante este período, o estudante de Licenciatura em Física assume 

uma das turmas observadas e nela desenvolverá o trabalho planejado. Além disso, devem ser 

feitos relatos de cada aula ministrada, na forma de um “diário de bordo”. 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso consiste num relatório de Estágio de 

Docência em Física realizado no segundo semestre de 2013, no Colégio de Aplicação da 

UFRGS (CAp/UFRGS).  

Na sequência, passaremos a apresentar: o referencial teórico e metodológico que 

subsidiou o planejamento de ensino (Capítulo 2); relatos dos períodos de observação e 

monitoria (Capítulo 3); planejamento da unidade didática e relato das aulas ministradas 

(Capítulo 4); e conclusões (Capítulo 5). Os materiais utilizados no período de regência 

encontram-se ao final do trabalho (Anexos e Apêndices).    
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 TEORIA DE AUSUBEL 

O conceito chave na teoria de Ausubel é o da aprendizagem significativa. Segundo 

Moreira (2011, p. 13), esta ocorre quando um novo conceito se relaciona de forma não-literal 

e não-arbitrária com a estrutura cognitiva do aprendiz.  Para que esse tipo de aprendizagem 

ocorra, são necessários elementos preexistentes na estrutura cognitiva do aluno que sirvam de 

base para o novo conhecimento que se pretende adquirir. Para Moreira (2011, p.14): 

“A este conhecimento, especificamente relevante à nova aprendizagem, o qual pode 

ser, por exemplo, um símbolo já significativo, um conceito, uma proposição, um 

modelo mental, uma imagem, David Ausubel (1918-2008) chamava de subsunçor ou 

ideia-âncora.” 

Sobre o conceito de subsunçores, é importante salientar que:  

“Devemos considerar também as modificações e o crescimento desses subsunçores 

devido à interação com o novo material, pois neste processo o subsunçor evolui 

tornando-se mais inclusivo e aumentando a sua capacidade de se relacionar com 

novas informações.” (ARAUJO, 2002, p. 18) 

Dessa maneira, segundo Moreira (2011, p. 19), o conjunto de diversos subsunçores irá 

compor, de forma hierárquica e dinâmica, a estrutura cognitiva do sujeito. 

Nessa teoria de aprendizagem, ressalto duas formas de um novo conhecimento se 

relacionar com o conhecimento prévio: a reconciliação integradora e a diferenciação 

progressiva. Na primeira, o conhecimento prévio fica mais diferenciado, ou seja, mais rico. 

Na segunda, há uma reorganização das ideias de maneira que adquirem novos significados. 

Assim:  

“Eles são simultâneos e relacionados. Toda aprendizagem que resultar em 

reconciliação integradora resultará também em maior diferenciação progressiva de 

conceitos ou proposições existentes. A reconciliação integrativa é uma forma de 

diferenciação progressiva que ocorre durante a aprendizagem significativa.” 

(MOREIRA, 2009b, p. 34) 

Segundo Ausubel (apud ARAUJO, 2007, p. 4), quando o conteúdo é programado 

segundo o princípio da diferenciação progressiva, apresentam-se inicialmente as ideias mais 

gerais e inclusivas daquilo que será estudado e estas são diferenciadas progressivamente ao 

longo da(s) aula(s). 

Além disso, ele salienta que os seres humanos têm maior facilidade em captar aspectos 

diferenciados de um todo previamente aprendido. 
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Ademais, segundo os autores mencionados anteriormente, podemos citar outros dois 

fatores que também influenciam no processo de aprendizagem significativa. 

1. O material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo. 

Ou seja, o material deve apresentar potencial de ser interpretado e ancorado em ideias 

já presentes na estrutura cognitiva do aluno. É importante salientar que esse processo deve 

ocorrer de forma substantiva e não-arbitrária. 

2. O aprendiz deve apresentar uma predisposição a aprender. 

Ou seja, não basta o material ser potencialmente significativo, o aprendiz deve 

apresentar a disposição de relacionar aquilo que já sabe com o novo conhecimento. 

É importante ressaltar que, segundo Moreira (2009b), vários são os fatores que 

influenciam a aprendizagem, mas se pudéssemos isolar um, seria aquilo que o aluno já sabe. 

Então, com base na última frase, fica evidente que, ao buscarmos a aprendizagem 

significativa, devemos conhecer os subsunçores dos alunos. Feito isso, é necessário que o 

tema a ser abordado e o material para abordá-lo sejam potencialmente significativos, ou seja, 

que tenham o potencial de serem interpretados de forma lógica, não-literal e não-arbitrária. 

Durante o período de observação e monitoria buscou-se registrar aspectos centrais dos 

conhecimentos prévios dos alunos através das dúvidas apresentadas em sala de aula. 

Por fim, segundo Moreira é importante que se fale sobre avaliação no contexto 

escolar, afinal são exigidas “provas” de que o aluno “sabe ou não sabe”. Nessa perspectiva, a 

avaliação se torna comportamentalista e, em geral, não se analisa se a aprendizagem 

significativa ocorreu. A avaliação desse tipo de aprendizagem requer outra abordagem que 

implique a verificação da compreensão e da capacidade de extrapolação do conhecimento 

aprendido a situações novas e desconhecidas anteriormente. Sobre isso, Moreira diz que:  

“A proposta de Ausubel é radical: para ele, a melhor maneira de evitar a simulação 

da aprendizagem significativa é propor ao aprendiz uma situação nova, não familiar, 

que requeira máxima transformação do conhecimento adquirido. Não parece ser essa 

a melhor saída, pois se o aluno não é acostumado a enfrentar situações novas não é 

adequado propô-las no momento da avaliação (somativa, no caso).” (MOREIRA, 

2011, p. 51) 

Dessa maneira, fica claro que a verificação da aprendizagem significativa não é 

simples e exige que os professores tenham outra visão sobre o processo de avaliação. 

Além da aprendizagem significativa, Ausubel define o conceito de aprendizagem 

mecânica, que é aquela que ocorre de maneira arbitrária e literal. Segundo Moreira: 

“[...] a aprendizagem mecânica, aquela praticamente sem significado, puramente 

memorística, que serve para as provas e é esquecida, apagada, logo após. Em 
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linguagem coloquial, a aprendizagem mecânica é conhecida como decoreba, tão 

utilizada pelos alunos e tão incentivada na escola.” (MOREIRA, 2011, p. 31) 

Cabe ressaltar que a aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica, apesar de 

serem diferentes, não são dicotômicas. Ou seja, formam um contínuo. Cabe salientar que, 

conforme Araujo, 

“[...] embora a aprendizagem significativa deva ser preferida à mecânica por facilitar 

a aquisição de significados, a retenção e a transferência de aprendizagem, pode 

ocorrer que em certas situações a aprendizagem mecânica seja, desejável ou 

necessária: por exemplo, em uma fase inicial da aquisição de um novo corpo de 

conhecimento.” (ARAUJO, 2007, p.5) 

Durante minhas aulas, busquei promover a aprendizagem significativa dos estudantes 

sobre a cinemática. Para isso, sempre que preparava uma aula, buscava respeitar os 

conhecimentos prévios e apresentar situações que pudessem ser ancoradas naquilo que o 

estudante já conhecia. Para isso, apresentava, antes de tudo, situações gerais nas quais um 

determinado conceito da cinemática estava presente. Após isso, explicava, a partir dessa 

situação, qual o conceito físico que estava envolvido nela.  

Por exemplo, na aula de discussão de gráficos do MRUV, mostrei, primeiramente, um 

vídeo de uma corrida de arrancada entre dois carros com acelerações diferentes. Após mostrar 

o vídeo, relembrei o conceito de aceleração e indaguei os alunos sobre a forma dos gráficos da 

cinemática que representariam a situação mostrada.  

Outro exemplo disso ocorreu na aula em que discuti os conceitos de velocidade média 

e velocidade instantânea. Antes de definir esses conceitos, como usualmente é feito, 

apresentei uma situação na qual esses conceitos estavam presentes. Comecei perguntando 

qual a maior velocidade que um determinado velocista havia atingido numa corrida, com 

relação a um referencial fixo na Terra. Em seguida, mostrei a situação da corrida de cem 

metros rasos em que o velocista Usain Bolt bateu o recorde mundial. Após isso, indaguei os 

alunos sobre qual a maior velocidade que ele havia atingido. A partir desse problema, 

expliquei os conceitos de velocidade média e velocidade instantânea.   

Então, nos exemplos citados anteriormente e no restante das aulas, busquei respeitar o 

conceito de diferenciação progressiva no qual se parte de casos mais gerais para casos mais 

específicos. Além disso, busquei começar a explicação a partir de situações que considerei 

que fossem potencialmente significativas, ou seja, que fossem mais facilmente assimiláveis 

pelos alunos de forma não-arbitrária e não-literal.  
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2.2 PEER INSTRUCTION (INSTRUÇÃO PELOS COLEGAS) 

Segundo Araujo e Mazur (2013, p. 364) o professor tem a missão de proporcionar aos 

alunos condições para que possam se engajar no processo de aprendizagem. Ou seja, devem 

tornar o aluno um agente ativo e corresponsável pelo processo de ensino e aprendizagem. 

Uma das maneiras de tornar isso viável é através da utilização do método de ensino Peer 

Instruction (Instrução pelos Colegas), que vem sendo desenvolvido desde a década de noventa 

do século passado pelo professor Eric Mazur, da universidade de Harvard. Os autores 

salientam que “sua meta principal é promover a aprendizagem dos conceitos fundamentais 

dos conteúdos em estudo, através da interação entre os estudantes” (ARAUJO e MAZUR, 

2013, p. 367). Saliento dois aspectos que considero fundamentais sobre tal método: o 

primeiro, é que através dele podem ser trabalhados os aspectos conceituais de um campo de 

conhecimento, de maneira muito eficaz, em vista dos resultados
1
 que têm sido obtidos; o 

segundo, é que tal método propicia a discussão entre os estudantes acerca de questões 

conceituais, de tal maneira que o professor não ficará apenas transmitindo a informação de 

maneira expositiva. Isso faz com que a aula não se torne monológica e os alunos, através da 

discussão, desenvolvem habilidades argumentativas e de trabalho colaborativo. Os aspectos 

ressaltados anteriormente ficam explícitos após a compreensão da aplicação do método que é 

caracterizado pelos seguintes passos: 

1. Exposição oral, pelo professor, de um conceito fundamental do conteúdo 

(aproximadamente 15 minutos). 

2. Apresentação de uma questão conceitual de múltipla escolha. 

3. Pede-se aos alunos que pensem, individualmente, nas alternativas da questão, 

que decidam qual delas é a correta e que elaborem uma justificativa da escolha. 

4. Os alunos votam, de maneira sincronizada, e o professor realiza um 

levantamento do percentual de alunos que escolheram a alternativa correta. 

Dependendo desse percentual, o método pode prosseguir de três maneiras: 

a. Se o percentual de acertos for maior que 70%, o professor explica a 

questão apresentada e volta ao passo (1), com outra parte do conteúdo.  

b. Se o percentual de acertos estiver entre 30% e 70%, o professor solicita 

aos alunos que se reúnam em pequenos grupos a fim de que discutam e 

                                                
1 Mais informações podem ser encontradas em: http://blog.peerinstruction.net/. Além disso, alguns resultados 

obtidos na aplicação do método podem ser encontrados no seguinte livro: Peer Instruction: A user’s manual, 

Eric Mazur.  

http://blog.peerinstruction.net/
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tentem convencer seus colegas de que a afirmativa que escolheram é a 

correta. Quando as discussões ficarem menos intensas, o professor fará 

uma nova votação sincronizada. Após essa votação, o professor explica 

a questão. Em seguida, pode seguir dois caminhos: 

i. Apresentar uma nova questão sobre o mesmo tópico, retornando 

ao passo (2). 

ii. Apresentar um novo tópico, retornando ao passo (1). 

c. Se o percentual de acertos for menor do que 30%, o professor deve 

revisitar, com outra abordagem, o tópico apresentado no passo (1). 

A Figura 1 mostra um fluxograma dos passos a serem seguidos para aplicação do 

método.  

 

Figura 1 - Fluxograma da aplicação do método Peer Instruction (ARAUJO e MAZUR, 2013, p. 370) 

 

A votação apresentada no passo (4) pode ser feita utilizando-se computadores, 

smartphones, tablets, clickers ou cartões de resposta. No caso de cartões de resposta, cada 

aluno fica com um conjunto de cinco cartões (A, B, C, D e E). Durante o período de estágio, 

utilizei os cartões de resposta, emprestados pelo orientador do estágio, como sistema de 

votação. 

Além disso, conforme é afirmado pelos mesmos autores: 
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“[...] o IpC tem seu foco voltado para a aprendizagem conceitual dos conteúdos. Isso 

fica explícito pelo papel central assumido pelos Testes Conceituais para o 

estabelecimento da dinâmica do método. Entretanto, aprender Física passa também 

pela formalização dos conceitos e, principalmente, pelo desenvolvimento de 

habilidades associadas à resolução de problemas quantitativos.” (ARAUJO e 

MAZUR, 2013, p. 377) 

Dessa maneira, ressalto que, durante o período de estágio, utilizei o método de Peer 

Instruction naqueles momentos em que apareciam questões conceituais ou nos quais poderiam 

surgir discussões entre os alunos. Por exemplo, utilizei-o para discutir o conceito de 

referencial e a diferença entre os conceitos de distância percorrida e de deslocamento. Cabe 

salientar que os testes conceituais foram retirados de provas de vestibulares e da dissertação 

de Mestrado do professor orientador do estágio. Além disso, criei algumas questões para 

trabalhar os gráficos da cinemática.   
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3 OBSERVAÇÕES E MONITORIA 

O período de observações e monitoria é aquele em que temos o primeiro contato com 

a escola. Durante esse estágio da disciplina, tivemos que observar 24 horas-aula nas turmas de 

Física com o objetivo de nos familiarizarmos e termos uma visão mais ampla da escola. Além 

disso, foi nessa fase que observamos a turma na qual assumimos a regência para que 

tivéssemos uma ideia dos conhecimentos prévios dos alunos. Realizei o período de 

Observações e Monitoria no Colégio de Aplicação da UFRGS (CAp/UFRGS). Cabe ressaltar 

que observei 6 horas aula da turma 91, na qual realizei o estágio, posteriormente, e 18 horas 

aula em diversas turmas da EJA.  

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

O Colégio de Aplicação da UFRGS (CAp/UFRGS) localiza-se na Avenida Bento 

Gonçalves, 9500, prédio 43815, bairro Agronomia, Porto Alegre. 

O CAp possuí em torno de 700 alunos matriculados, entre Ensino Fundamental, 

Ensino Médio e EJA. Os estudantes ingressam via sorteio público, o que faz com que o CAp 

tenha uma diversidade cultural bastante evidente. 

A estrutura física dessa escola é respeitável, se equiparando a muitas escolas 

particulares da cidade. Possui salas de aulas amplas, com boa iluminação, cadeiras e classes 

para todos alunos, quadro-negro e três projetores multimídia móveis. Os alunos também 

possuem armários no qual podem guardar seus materiais. Além disso, a escola conta com um 

Laboratório de Física que, em termos de estrutura física, se equipara àqueles encontrados no 

Instituto de Física da UFRGS. Além disso, cada área do conhecimento possui uma sala para 

os professores, já que o colégio é divido por departamentos. Possuí também, uma ampla 

biblioteca com diversos exemplares de livros das diversas áreas do conhecimento. Conta 

ainda com uma ampla área-verde na qual se percebe uma área de convivência em horários 

extraclasse. Somado a isso, possui uma excelente infraestrutura na área esportiva, tendo um 

campo de futebol e diversas quadras poliesportivas.  

A proposta pedagógica da escola é marcada por um ensino que busca possibilitar uma 

ampla interação entre professores e alunos. Exemplo disso é o conselho participativo, no qual 

o resultado do trimestre é apresentado aos alunos. Ademais, o aluno pode participar de 

laboratórios de ensino no turno inverso, momento no qual o aluno pode, junto ao professor, 
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esclarecer as dúvidas. O CAp também oferece oportunidades de iniciação científica em todos 

os níveis de ensino. Atualmente, estão sendo desenvolvidos grandes projetos de ensino, como 

o Projeto Amora, UniAlfas, Pixel, Ensino Médio em Redes e Um Computador por Aluno 

(UCA)
2
. O colégio também possui parceria de intercâmbio com o Instituto Goethe e o Weston 

High School. Além disso, há diversas atividades que valorizam o bem estar dos alunos, 

exemplo disso são as Olimpíadas do Colégio de Aplicação (OCA), na qual os alunos tem uma 

semana de atividades esportivas e podem convidar um professor ou estagiário para que 

participem dessa atividade. 

Não bastasse tudo isso, o Colégio de Aplicação é responsável pela formação inicial 

(estágios) e continuada de professores. 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PROFESSORES E DOS TIPOS DE ENSINO 

Em seguida, são descritas algumas características e metodologias de dois professores 

de Física do Colégio de Aplicação da UFRGS. 

3.2.1 Professor R 

O professor R é licenciado e bacharel em Física, possuí mestrado em Ensino de Física 

e doutorado em Ensino de Física. No ano de 2013, ficou responsável pelas turmas da EJA, no 

turno da noite. Demonstrou grande conhecimento dos assuntos abordados, extrema facilidade 

de comunicação, apresentou preocupação com o caráter conceitual, epistemológico e histórico 

da Física. Além disso, por ser muito carismático e entusiasmado, é muito respeitado pelos 

alunos. 

3.2.2 Professor J 

O professor J é mestre em Física e chefia o Departamento de Física do Colégio de 

Aplicação da UFRGS. É um professor que está no final da carreia, próximo a aposentadoria. 

Durante as observações, se mostrou preocupado com a compreensão dos alunos da parte 

matemática de tópicos iniciais da Física. A Tabela 1 apresenta uma caracterização do estilo de 

ensino e metodologias utilizadas por esse professor.  

                                                
2 Mais informações sobre o UCA podem ser encontradas em: http://www.uca.gov.br/institucional/ 

http://www.uca.gov.br/institucional/
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Tabela 1 - Caracterização de alguns aspectos do professor J 

Comportamentos negativos 1 2 3 4 5 Comportamentos positivos 

Parece ser muito rígido no trato com 

os alunos 

  x   Dá evidência de flexibilidade 

Parecer ser muito condescendente 
com os alunos 

   x  Parece ser justo em seus critérios 

Parece ser frio e reservado  x    Parece ser caloroso e entusiasmado 

Parece irritar-se facilmente     x Parece ser calmo e paciente 

Expõe sem cessar, sem esperar 
reação dos alunos 

 x    Provoca reação da classe 

Não parece se preocupar se os 

alunos estão acompanhando a 

exposição 

  x   Busca saber se os alunos estão entendendo o 

que está sendo exposto 

Explica de uma única maneira  x    Busca oferecer explicações alternativas 

Exige participação dos alunos x     Faz com que os alunos participem 

naturalmente 

Apresenta os conteúdos sem 
relacioná-los entre si 

x     Apresenta os conteúdos de maneira integrada 

Apenas segue a sequência dos 

conteúdos que está no livro 

x     Procura apresentar os conteúdos em uma 

ordem (psicológica) que busca facilitar a 
aprendizagem 

Não adapta o ensino ao nível de 

desenvolvimento cognitivo dos 

alunos 

  x   Procura ensinar de acordo com o nível 

cognitivo dos alunos 

É desorganizado     x É organizado, metódico 

Comete erros conceituais    x  Não comete erros conceituais 

Distribui mal o tempo da aula  x    Tem bom domínio do tempo de aula 

Usa linguagem imprecisa (com 

ambiguidades e/ou 
indeterminações) 

    x É rigoroso no uso da linguagem 

Não utiliza recursos audiovisuais x     Utiliza recursos audiovisuais 

Não diversifica as estratégias de 

ensino 

x     Procura diversificar as estratégias 

instrucionais 

Ignora o uso das novas tecnologias x     Usa novas tecnologias ou refere-se a eles 

quando não disponíveis 

Não dá atenção ao laboratório x     Busca fazer experimentos de laboratório, 

sempre que possível 

Não faz demonstrações em aula x     Sempre que possível, faz demonstrações 

Apresenta a Ciência como verdades 

descobertas pelos cientistas 

  x   Apresenta a Ciência como construção 

humana, provisória 

Simplesmente “pune” os erros dos 
alunos 

x     Tenta aproveitar erro como fonte de 
aprendizagem 

Não se preocupa com o 

conhecimento prévio dos alunos 

  x   Leva em consideração o conhecimento 

prévio dos alunos 

Parece considerar os alunos como 
simples receptores de informação 

x     Parece considerar os alunos como 
perceptores e processadores de informação 

Parecer preocupar-se apenas com as 

condutas observáveis dos alunos 

  x   Parece ver os alunos como pessoas que 

pensam, sentem e atuam 
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3.3 CARACTERIZAÇÃO DAS TURMAS 

A seguir são caracterizadas a turma 91, na qual realizei o estágio, e o conjunto de 

turmas da EJA.  

3.3.1 Turma 91 

É uma turma de primeiro ano do Ensino Médio e as aulas de Física são ministradas 

nos dois primeiros períodos de segunda-feira. Durante o período de observações, a turma se 

mostrou bastante calma e pouco interagia com o Professor J. Além disso, se mostrou uma 

turma bastante heterogênea, tendo muitos alunos com facilidade no conteúdo de notação 

científica e de potências de base dez e uma parte dos alunos não compreendendo esses 

aspectos matemáticos. Encontrei dificuldades em perceber os conhecimentos prévios dos 

alunos, uma vez que todas as aulas que observei foram sobre o mesmo assunto e não estava 

diretamente correlacionado com o que eu iria trabalhar posteriormente.   

3.3.2 Turmas EM1, EM2 e EM3 (Turmas de EJA) 

As turmas da EJA tem aulas no turno da noite e são muito similares em termos de 

composição. A maioria dos alunos são pessoas mais velhas, com uma parte de jovens. Nessas 

turmas, havia pouca interação entre alunos nos horários de aula e fora dele. Além disso, em 

função da maioria deles trabalharem, muitos chegavam bastante atrasados para a aula em 

função da dificuldade de se locomoverem utilizando o transporte público no horário de maior 

fluxo de carros. Ademais, aqueles que tinham aula nos últimos períodos, eram liberados 

alguns minutos mais cedo por questões de segurança no Campus do Vale.  

Cabe ressaltar que alguns alunos das turmas observadas se mostraram bastante 

participativos, em função do Professor R motivá-los e instigá-los. 

3.4 RELATOS DE OBSERVAÇÃO 

A seguir são relatadas 24 horas-aula de observações feitas no Colégio de Aplicação da 

UFRGS. As observações estão divididas em seções separadas por turma e são apresentadas 

cronologicamente. 
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3.4.1 Turma 91 (Turma de Regência) - Aulas 1 e 2 

Dia 16/09 

Alunos presentes: 32. 

Entrei em sala acompanhado do professor J e fui para o fundo da sala. Antes de ele 

começar a falar, uma aluna pediu a ele para dar um recado para a turma. Dado esse recado, o 

professor me chamou para ir à frente e pediu para eu me apresentar. Me apresentei, dizendo 

que observaria as próximas aulas e que num futuro próximo assumiria a turma como regente. 

Então, disse que, para facilitar meu trabalho, aplicaria um questionário para conhecer os 

interesses deles e poder preparar minhas aulas de acordo com o que fosse respondido. Os 

alunos se mostraram interessados em relação ao fato de ter que responde-lo. Então, entreguei 

todos os questionários e fiquei observando a turma, circulando entre as mesas. Em algumas 

perguntas, eles me chamaram para fazer alguns comentários sobre as questões presentes no 

questionário. Nesse momento, houve uma pequena interação entre eu e aqueles que fizeram 

esses comentários. Passado algum tempo, os alunos começaram a entregar os questionários. 

Em certo momento, uma aluna me chamou e informou, em “portunhol”, que ela era uma 

aluna de intercâmbio. Perguntei se ela havia entendido todas as questões e ela respondeu que 

sim. Então, ela me pediu para desconsiderar pequenos erros de português. Enquanto o resto 

dos alunos terminava de responder, fiquei conversando com o professor sobre a questão da 

possibilidade de alunos do Colégio de Aplicação fazerem intercâmbio com outras instituições 

do mundo. No momento em que eu conversava com o professor, dois alunos ajudaram a 

explicar como funciona esse processo e em quais países há a possibilidade de estudar.  

Em seguida, percebi que começaram a surgir conversas, então perguntei se todos 

haviam respondido o questionário e recolhi aqueles que faltavam. Voltei para o fundo da sala, 

de onde observei o restante da aula. 

O professor abordou o tópico mudança de unidades, utilizando uma tabela que os 

alunos haviam aprendido no ensino fundamental. Apesar de usar a tabela, o professor 

salientou que o outro método utilizado para converter unidades de comprimento, área e 

volume é mais simples, mas que mesmo assim utilizaria a tabela por ela já ser familiar aos 

alunos. Durante a explicação, pude perceber que uma parte considerável da turma mostrava 

entender as operações com potências de base dez. 
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Após essa explicação, o professor passou um exercício para os alunos resolverem. 

Durante a resolução, eles aparentaram entender como transformar um número para a notação 

científica.  

Nos últimos quinze minutos de aula, o professor passou um exercício no quadro para 

que os alunos entregassem. Cabe salientar que essa tarefa teria caráter avaliativo e que essa 

metodologia de pequenas avaliações no final de cada aula se seguiria pelas próximas semanas. 

3.4.2 Turma 91 (Turma de Regência) - Aulas 3 e 4 

Dia 23/09 

Alunos presentes: 32. 

O professor J entrou em sala e escreveu no quadro o que seria trabalhado em aula. 

Feito isso, deu alguns recados iniciais que tomaram alguns minutos da aula. Então, começou 

sua explicação relembrando os alunos sobre mudança de unidade. Enquanto ele explicava, os 

alunos permaneceram quietos. Alguns deles prestando atenção na explicação, enquanto uma 

pequena parcela parecia estar apenas em silêncio, mas sem pensar no que estava sendo 

explicado. 

Dessa maneira, o docente permaneceu explicando mudança de unidades durante um 

longo período, e começaram a surgir conversas na turma. Quando o professor percebeu isso, 

pediu para que uma aluna que estava conversando respondesse a uma questão sobre mudança 

de unidades. Ela não conseguiu responder de maneira correta e o professor a repreendeu, 

falando que isso explica por que os alunos tiram notas ruins nas avaliações. Cabe salientar que 

a explicação dada foi exatamente a mesma que fora trabalhada na aula anterior. Feito isso, o 

professor passou alguns exercícios sobre mudança de unidades e pediu para os alunos 

responderem. 

Os alunos resolveram os exercícios individualmente e aqueles que tinham dificuldade 

chamavam o professor para tirar suas dúvidas. Após algum tempo, o docente resolveu esses 

exercícios no quadro. 

Nos últimos vinte minutos de aula, o professor passou uma pequena atividade 

avaliativa individual sobre mudança de unidades. 
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3.4.3 Turma 91 (Turma de Regência) – Aulas 5 e 6 

Dia 30/09 

Alunos presentes: 31. 

O professor J entrou em sala de aula e escreveu no quadro o que seria trabalhado 

naquela aula. Segundo o planejamento, os assuntos trabalhados seriam mudança de unidades, 

notação científica e movimento circular uniforme. Além disso, escreveu no quadro que 

haveria um pequeno teste ao final da aula.  

Ele começou definindo a transformação de decímetros cúbicos para litros. Durante a 

explicação, uma aluna disse que não entendeu nada e o professor repetiu a explicação. Então, 

o professor passou um exercício de transformação dessas unidades. Feito isso, explicou a 

mudança de unidades de metros cúbicos para centímetros cúbicos. Cabe salientar que alguns 

alunos não estavam atentos àquilo que está sendo explicado. Então, o docente fez um pequeno 

“sermão”, dizendo que os alunos estavam com notas ruins e mesmo assim não compareciam 

ao período de monitoria para esclarecer as dúvidas. 

Após ter chamado a atenção dos alunos, o professor retornou à explicação de mudança 

de unidades e passou trinta minutos resolvendo um exercício de mudança de 10 kg/m³ para 

g/cm³. 

Em seguida, passou alguns exercícios para os alunos resolverem. Os alunos copiaram 

e tentaram resolver. Enquanto isso, o professor ajudou um grupo de alunos na resolução 

desses exercícios.  

No final da aula, o professor passou no quadro três exercícios para que os alunos 

resolvessem e entregassem para avaliação. 

3.4.4 Turma EM1 – Aulas 1 e 2 

Dia 05/09 

Alunos presentes: 36. 

Após todos os alunos sentarem, o professor R fez a chamada. Estavam presentes trinta 

e seis alunos. Em seguida, o docente disse que nessa aula os alunos teriam que se comportar, 

pois havia quatro “olheiros” presentes, referindo-se aos quatro alunos da Licenciatura em 

Física que iriam observar sua aula. Os alunos riram e aula começou de maneira bastante 

descontraída. O professor fez a mesma pergunta que havia feito na outra turma, em um 
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período anterior: “o que é Sistema?”. Os alunos começaram a responder prontamente. Um dos 

alunos falou sobre Sistema Quântico. Então, o docente escreveu isso no quadro e disse que 

assim que viesse a “inspiração” iria comentar sobre a diferença entre o Sistema Clássico e o 

Sistema Quântico. No fim, acabou esquecendo ou decidindo por não fazer essa discussão.  

O professor faz a definição de Sistema e usou o exemplo do Sistema Solar. Após a 

definição, um aluno falou que o Sistema Solar está dentro da Galáxia. Outro disse que o 

Sistema Solar se encontra no Centro da Galáxia. Para explicar essa situação, o professor fez 

um desenho que representava a Via Láctea e mostrava a posição do Sistema Solar nela.  

Posteriormente, o professor perguntou quantas estrelas há no Sistema Solar. Muitos 

alunos responderam que há muitas delas. Então, explicou que essas estrelas não estão em 

nosso Sistema Solar. Nesse momento, um aluno perguntou de onde vem o brilho das estrelas. 

Então, ele respondeu superficialmente sobre o processo de fusão nuclear. 

Feito isso, o professor disse que Vênus também pode ser visto no começo do anoitecer 

e pergunta: “qual o motivo de Vênus ser visível ao anoitecer, já que não é uma estrela?”. Um 

aluno respondeu que podemos ver, pois ele reflete a luz do Sol. O professor complementou a 

resposta, dizendo que essa refletividade do planeta está ligada com a alta densidade da 

atmosfera do mesmo. 

Logo depois, uma aluna perguntou sobre a utilidade das estrelas. Então, o professor 

aproveitou a oportunidade para falar sobre a importância do Sol para a existência de vida na 

Terra. Como ele estava falando de estrelas, uma aluna perguntou sobre estrelas cadentes. O 

professor responde que, na verdade, não são estrelas. Seguindo nesse tópico, diferenciou 

meteoros e cometas. Um dos alunos lembrou-se do filme “Armagedom”, no qual ocorria a 

colisão de um meteoro gigante com a Terra. Outro aluno falou sobre o acontecimento da 

queda de um meteorito na Rússia. 

Finalizadas as discussões, o professor entregou a mesma lista de exercícios que havia 

entregue para a outra turma, dizendo que as questões seriam respondidas na próxima aula. 

3.4.5 Turma EM1 – Aulas 3 e 4 

Dia 12/09 

Alunos presentes: 26. 
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O Professor fez a chamada e muitos alunos chegaram após o horário, em função de 

trabalharem em localidades mais afastadas do Colégio de Aplicação. No final da aula, 

estavam presentes treze meninos e treze meninas. 

A primeira atividade que os alunos deveriam fazer era a de completar uma tabela que 

fora passada na aula anterior, que continha informações sobre os planetas do Sistema Solar. 

Cabe ressaltar que os alunos tinham dificuldades em entender de qual planeta é mais difícil 

“escapar”. Então, o professor explicou, e pareceu que todos compreenderam o conceito de 

velocidade de escape. 

Após algum tempo, o professor começou a relembrar os conceitos que foram 

abordados na aula anterior para explicar alguns problemas da tabela. Enquanto relembrava 

esses conceitos, aproveitou para comentar sobre o fenômeno de ocultação de Vênus pela Lua, 

que havia ocorrido na semana anterior. É interessante salientar que durante essa explicação, 

alguns alunos demonstraram muito interesse nesse assunto. 

Retornando à correção da tabela, um dos alunos teve bastante dificuldade em entender 

qual dos planetas é mais quente, então o professor explicou e aproveitou para comentar sobre 

a amplitude térmica, que era outra questão que havia sido passada aos alunos. 

O professor finalizou a aula, corrigindo quase todos os exercícios e permitiu que os 

alunos terminassem o restante em casa para que entregassem na próxima aula. 

3.4.6 Turma EM1 – Aulas 5 e 6 

Dia 10/10 

Alunos presentes: 26. 

Nessa aula, o professor permitiu que os alunos continuassem fazendo o gráfico do 

experimento da aula anterior, que consistiu em colocar um ebulidor em água e medir a 

temperatura desta com o passar do tempo. Como uma parte considerável da turma teve 

dificuldade em montar um gráfico, o professor fez uma explanação sobre eixos coordenados. 

Em certo momento, ele falou que os estes são perpendiculares entre si, mas os alunos 

demonstraram não saber o que significa perpendicularidade. Enquanto falava sobre os eixos, o 

professor explicou sobre como deveria ser escolhida a escala de um gráfico. 

Após essa explicação, os alunos retornaram à atividade em grupo de confecção dos 

gráficos. Cabe salientar que durante essa atividade, a maioria dos alunos participou, mas 

alguns deles não fizeram nada e ficaram conversando com os colegas ao lado. Os alunos não 
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conseguiram finalizar a atividade em aula, então o professor disse que acabariam na aula 

seguinte.  

3.4.7 Turma EM2 – Aulas 1 e 2 

Dia 05/09 

Alunos presentes: 21 

Entrei na sala de aula, acompanhado do professor R e de um colega que também fez 

observações na mesma turma. Meu colega e eu nos sentamos no fundo da sala. Após todos os 

alunos se acomodarem, o professor fez a chamada.  

Nesse dia, estavam presentes 21 alunos, sendo a maioria meninas. Feita a chamada, o 

professor relembrou aos alunos de que nas aulas anteriores haviam sido trabalhados os 

conceitos de origem e evolução nas aulas dos professores das disciplinas de Química, 

Biologia, Matemática e Física.  

Na sequência, o professor informou que naquela aula, seria trabalhado o conceito de 

Sistema. Para introduzir o assunto, o professor perguntou qual a definição do conceito de 

Sistema. Os alunos demoraram um pequeno tempo para responder, mas, assim que o primeiro 

falou uma definição, outros também fizeram tentativas nesse sentido. Alguns deram exemplos 

como o Sistema Respiratório, o Sistema de Computadores, entre outros. Então, o professor 

perguntou o que seria um Sistema na Física. Um aluno respondeu que um exemplo na Física é 

o Sistema Gráfico. O professor respondeu que esse não é propriamente um sistema, mas sim 

uma forma de representar o conhecimento.  

Em seguida, falou que a Física é a ciência que estuda a natureza e começou a falar 

sobre o Sistema Solar. Colocou no quadro esse conceito a fim de construir um mapa 

conceitual em conjunto com os alunos. Imediatamente, perguntou quais os planetas que eles 

conheciam. Os alunos começaram a responder. Então, uma aluna citou todos os planetas na 

ordem crescente de distância em relação ao Sol. O professor ficou impressionado e fez um 

elogio a essa aluna. A aluna contou o “segredo” de saber disso. Contou uma forma 

mnemônica de guardar a ordem dos planetas através de uma frase.  

Posteriormente, o professor falou um pouco sobre satélites, sempre indagando os 

alunos sobre seus conhecimentos. Em seguida, falou do Sol e brevemente sobre o processo de 

Fusão. Ele também falou sobre a diferença entre cometas e asteroides. Nesse momento, uma 
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aluna perguntou se era verdade que existe um asteroide gigante que orbita a Terra. O 

professor disse não ter muito conhecimento sobre esse assunto.  

Restando quinze minutos para o término da aula, os alunos receberam uma lista de 

exercícios para responder. Eram exercícios simples sobre os planetas do Sistema Solar, nos 

quais os alunos deveriam olhar uma tabela de dados e responder perguntas do tipo: “qual o 

maior planeta do Sistema Solar?”, “qual é o planeta mais quente?”, entre outras. 

3.4.8 Turma EM2 – Aulas 3 e 4 

Dia 26/09 

Alunos presentes: 19. 

O professor iniciou a aula fazendo a chamada e corrigindo um exercício da aula 

anterior. Então, começou a falar sobre o conceito de Interação. Falou que para ocorrer 

interação são necessários pelo menos dois interagentes. Então, ele colocou uma cadeira em 

cima da mesa e pediu para que os alunos falassem sobre as interações presentes na cadeira. 

Uma aluna respondeu que há a interação com a luz, uma vez que ela reflete a luz da lâmpada. 

Além disso, o professor aproveitou essa discussão sobre a luz para tratar, de maneira 

superficial, sobre assuntos como difração e interferência. 

Então, o professor continuou falando sobre a cadeira em cima da mesa, instigando os 

alunos a pensarem sobre que outros tipos de interação ocorriam com ela. Um deles disse que 

acontecia interação térmica. Então, o professor entrou na questão do equilíbrio térmico, 

perguntando se haveria como isolar a cadeira termicamente. Um dos alunos disse poderiam 

colocar a cadeira dentro de um isopor a fim de isolá-la termicamente. Aproveitando, o 

docente comentou o que acontece quando o isolamento térmico não é ideal. 

Feito isso, o professor perguntou se a cadeira em cima da mesa está em repouso ou 

está em movimento. Uma das alunas disse que é necessário de uma referência para saber 

responder essa pergunta. O professor parabenizou essa aluna, e sugeriu situações para que os 

alunos pensassem se os corpos estavam em repouso ou movimento. 

A aula finaliza com a discussão do conceito de Força, similarmente ao que havia sido 

comentado nos períodos anteriores em outra turma. 
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3.4.9 Turma EM2 – Aulas 5 e 6 

Dia 03/10 

Alunos presentes: 16. 

O professor escreveu no quadro os conceitos de transformação e conservação. Então, 

antes de começar a discussão desses conceitos, relembrou o que fora discutido na aula 

anterior. Feita essa discussão, disse para os alunos que não havia tempo para trabalhar todos 

os conteúdos e que escolhia aqueles que ele considerava mais importantes e tentava trabalhar 

com aspectos mais gerais da disciplina de Física. 

Feita essa justificativa, o professor começou a abordar os conceitos de Calor, 

Temperatura e Energia. Para isso, perguntou aos alunos o que é Calor. Então, uma aluna 

respondeu que calor é quando existe uma temperatura elevada e todos os outros alunos 

concordam com ela. Em seguida, outra aluna disse que calor é a energia com temperatura alta. 

Após mais alguns comentários dos alunos, o professor falou que Temperatura e Calor são 

completamente diferentes. Para isso, definiu esses dois conceitos e explicou cada um deles. 

Durante sua explicação, disse que não fazia sentido falar em temperatura de uma molécula, já 

que esta é uma característica associada a um conjunto muito grande de muitas moléculas. 

Então, definiu o conceito de calor como sendo o processo físico que resulta na transferência 

de energia de um sistema para outro, devido exclusivamente à diferença de temperatura. Para 

ficar mais claro, o professor falou que “calor não é uma coisa que está nos corpos”. 

Continuando o raciocínio, disse que quando há transferência de energia, através do processo 

físico chamado calor, podem acontecer três situações: variação da temperatura, variação das 

dimensões do corpo ou mudança de estado físico. Então, o professor perguntou quantos são os 

estados físicos da matéria. Uma aluna respondeu corretamente ao questionamento.  

Em seguida, o professor pediu para os alunos se organizarem em grupos para a 

realização de um experimento que consistiu em um dissipador de energia (“rabo quente”) e 

um béquer com água. Então, o professor pediu para que os alunos montassem uma tabela de 

Temperatura x Tempo. Em seguida, explicou como seria o processo da obtenção dos dados. É 

importante salientar que todos os alunos participam dessa atividade. 

A aula finalizou com o professor explicando que na aula seguinte seria montado um 

Gráfico a partir dos dados obtidos na tabela de dados obtidos através do experimento. 
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3.4.10 Turma EM3 – Aulas 1 e 2 

Dia 12/09 

Alunos presentes: 23. 

Antes da aula começar, um aluno foi conversar com o professor e disse que pretendia 

cursar Engenharia Física na UFRGS. Então, no começo da aula, o professor explicou para 

toda turma o que faz um profissional dessa área. Enquanto estava falando nisso, comentou 

sobre a importância dessa profissão na área de sensores e disse que esses profissionais são 

muito requisitados para trabalhar no CERN. Como muitos alunos mostraram 

desconhecimento sobre o CERN, o professor fez uma breve explicação a respeito desse centro 

de pesquisas. 

Feita essa discussão inicial, o professor entregou uma lista de exercícios que já havia 

entregado para outras turmas. Para relembrar o que foi estudado na aula passada, ele falou 

sobre o lugar do Sol no Universo. Então, surgiu a oportunidade de discutir o tamanho do 

Universo. Nesse momento, um aluno comentou que o Universo está aumentando de tamanho, 

segundo a teoria do Big Bang. Aproveitando o comentário do aluno, o professor falou da 

analogia dessa teoria com a expansão de um balão. Durante essa explicação, cabe salientar 

que muitos alunos pareciam interessados. Ainda nessa discussão, o professor perguntou sobre 

o centro do Universo. Os alunos não souberam responder. Então o professor disse que não 

havia sentido em falar sobre o centro do Universo. 

Um aluno comentou sobre a Estrela Dalva, quando o professor perguntou quantas 

estrelas existem no Sistema Solar. O professor disse que essa suposta estrela é, na verdade, o 

planeta Vênus. Aproveitando, diferenciou o conceito de estrelas e de planetas, explicando o 

motivo pelo qual Vênus é tão brilhante. 

Feito isso, o professor começou a corrigir a lista de exercícios que havia passado no 

começo da aula. Em um dado momento da correção, o professor comentou sobre a amplitude 

térmica. Nesse momento, uma aluna perguntou se amplitude térmica é o mesmo que variação 

de temperatura. O professor respondeu afirmativamente. 

Em outro momento da aula, uma aluna perguntou sobre a possibilidade de vidas em 

outros planetas. O professor aproveitou essa dúvida para explicar o conceito de Zona 

Habitável. 
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No final da aula, o professor propôs uma questão para seus alunos: “qual é a diferença 

entre massa, inércia, peso e quantidade de matéria?”. Então, aproveitando os últimos minutos 

de aula, comentou sobre isso. 

3.4.11 Turma EM3 – Aulas 3 e 4 

Dia 26/09 

Alunos presentes: 18. 

O professor entrou em sala e fez a chamada. Enquanto isso, os alunos iam chegando. 

Cabe lembrar que, assim como ocorre em outras turmas da EJA, muitos alunos entram depois 

do horário de início da aula. 

Primeiramente, o professor escreveu no quadro o conceito de interação. Feito isso, 

colocou uma cadeira em cima da mesa e perguntou quais interações aquela cadeira tinha com 

o resto do universo. Os alunos não responderam. Então, ele começou a falar sobre o sistema 

térmico. Sem explicitar o conceito de equilíbrio térmico, contou aos alunos o que aconteceria 

com a cadeira se a sala estivesse isolada termicamente. 

Após essa explicação, falou sobre sistemas mecânicos, abordando os conceitos de 

movimento e repouso. Alguns alunos tiveram dificuldades em entender a relatividade do 

movimento e do repouso. Então, o professor utilizou o exemplo de uma pessoa dentro de um 

ônibus para explicitar a relatividade do conceito de movimento. É importante salientar que 

isso fez com que a grande maioria da turma entendesse esses conceitos. 

Posteriormente, o professor definiu o conceito de força como sendo aquilo que varia o 

estado de movimento de um corpo, dizendo que ela é o agente causador dessa mudança. 

Então, voltou ao conceito de interação, dizendo que este é uma evolução do conceito de força. 

Para exemplificar o que é interação, pediu que um aluno se levantasse para fazer uma 

“experiência”. O professor disse que tinha um bumerangue imaginário na mão e fez o 

movimento de jogá-lo para frente. O aluno que estava de costas para ele deveria pegá-lo. 

Então, o professor explicou que essa é uma analogia para o conceito de interação, pois os dois 

corpos estavam trocando uma partícula e, dessa maneira, interagindo. Ainda sobre esse 

conceito, ele falou dos Quarks, mas apenas um aluno demonstrou algum conhecimento sobre 

o assunto, então o professor optou por não continuar a discussão. 
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O professor escreveu no quadro que existem quatro interações fundamentais e pediu 

para que os alunos dissessem quais são. Enquanto os alunos pensavam, o professor respondeu 

à pergunta no quadro. 

Após escrever as interações fundamentais, comentou um pouco sobre cada uma delas, 

dando maior atenção à interação elétrica, pois os alunos tinham maior familiaridade com ela. 

A aula foi finalizada com comentários gerais sobre o conceito de interação. 

3.4.12 Turma EM3 – Aulas 5 e 6 

Dia 10/10 

Alunos presentes: 20. 

A aula começa com um pouco de atraso, pois a professora do período anterior não 

ouvira o sinal do colégio e não havia liberado a turma para o intervalo. Dessa maneira, ela 

pediu ao professor que a aula de Física começasse alguns minutos depois e ele concordou. 

O professor fez a chamada e começou a aula passando um vídeo sobre energia nuclear. 

Cabe salientar que esse vídeo foi utilizado durante toda a aula, sendo que o professor ia 

pausando-o e comentando os aspectos mais importantes envolvidos. 

Durante o vídeo, foi explicado o processo de fusão nuclear. Para tornar a explicação 

mais clara, o professor pausou o vídeo em diversas oportunidades e foi explicando passo a 

passo esse processo. Em outro momento, ele aproveitou para comentar, assim como fora 

explicado no vídeo, que a massa do átomo de Hélio, envolvido no processo de fusão, não é 

igual à soma das massas de quatro hidrogênios. Cabe salientar, que um aluno parecia estar 

bastante interessado, pois esse aluno comentou que a massa do Hélio era menor em função da 

liberação de energia no processo. 

Em outro momento, o professor pausou o vídeo para perguntar qual é a diferença entre 

reação química e reação nuclear. Uma aluna respondeu de forma correta e foi bastante 

elogiada pelo professor. Após essa resposta, ele comentou sobre a diferença na ordem de 

grandeza das energias envolvidas nos processos de transformação química e nuclear. 

A última discussão antes de a aula acabar foi sobre urânio enriquecido, já que um 

aluno havia perguntado sobre isso.  
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4 PLANEJAMENTO DE AULAS E RELATOS DE REGÊNCIA 

Nesta seção, são apresentados o cronograma de regência e os planos de aula seguidos 

dos relatos sobre as mesmas. 

4.1 CRONOGRAMA DE REGÊNCIA 

Abaixo é apresentado o cronograma final de Regência. 

 

Cronograma de Estágio 

 

Data 
Conteúdo(s) a serem 

trabalhado(s) 
Objetivos de ensino 

07/10 

Apresentação Geral; 

Referencial; Posição; 

Distância e Deslocamento. 

 Apresentação Inicial 

 Apresentar o método de Avaliação 

 Motivar os alunos no estudo da Física 

 Aguçar a curiosidade dos alunos para os 

conceitos envolvidos na cinemática 

 Mostrar o conceito de Referencial e Posição 

 Diferenciar o conceito de distância 

percorrida e deslocamento 

14/10 

Velocidade Média x 

Velocidade Instantânea; 

Caráter Vetorial da 
Velocidade; MRU. 

 

 Mostrar que não existe o conceito de 

movimento ou repouso absoluto. 

 Relembrar os conceitos de Velocidade 

Média e Velocidade Instantânea 

 Mostrar aos alunos como calcular a 

velocidade média 

 Mostrar que a velocidade tem caráter 

vetorial 

 Mostrar que a informação transmitida via 

radiação eletromagnética se propaga em 

MRU, ou seja, que há uma aplicação prática 

muito importante que depende desse tipo de 
movimento 

21/10 - 
Saída de campo dos alunos (Só retornarão no 3º 

período, portanto não haverá aula de Física) 

28/10 - Feriado do Servidor Público Federal 

04/11 

Gráficos do MRU; 

Aceleração Média x 
Aceleração Instantânea; 

Equações do MRUV. 

 Apresentar os gráficos do MRU 

 Resolução de problemas sobre gráficos de 

MRU (Atividade em grupos) 

 Aceleração Média x Aceleração Instantânea 

 MRUV 

o Utilizar as equações do MRUV 
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o Atividade das cartinhas 

05/11 Gráficos do MRUV, 
 Continuação da atividade das cartinhas 

 Apresentar os gráficos de MRUV 

07/11 
Aula Extra – Atividade 

Experimental, 

 Apresentar o conceito de coeficiente de 

restituição 

 Utilizar as equações da cinemática para 

descobrir o coeficiente de restituição 

11/11 
Gráficos do MRUV; Revisão 

para a prova. 

 Continuação da discussão sobre gráficos do 

MRUV 

 Resolução de problemas sobre gráficos de 

MRUV(Atividade em grupos) 

 Revisão para a prova 

14/11 Revisão para a Prova. Revisão para a prova (Período de Monitoria) 

18/11 Prova,  Verificar a aprendizagem dos alunos 

 

4.2 PLANO DE AULA – AULAS 1 E 2 

Data: 07/10 

Turma: 91(Primeiro ano) – 2 horas-aula (8h00min até 09h30min) 

Conteúdo: Apresentação geral; referencial; posição; distância e deslocamento. 

Objetivos de ensino: 

 Motivar os alunos no estudo da Física 

 Aguçar a curiosidade dos alunos para os conceitos envolvidos na cinemática; 

 Explicar a metodologia de Ensino e de Avaliação 

 Mostrar o conceito de Referencial e de Posição 

 Diferenciar o conceito de distância percorrida e de deslocamento 

Procedimentos: 

 Apresentação do estagiário, do conteúdo a ser trabalhado nas próximas aulas, 

do método de ensino a ser utilizado e do processo de avaliação 

 Comentar as respostas do questionário (APÊNDICE R – Questionário de 

atitudes em Física) 

 Apresentar situações interessantes que a Física estuda e que possam motivar 

os alunos no estudo dessa disciplina 

 Mostrar a importância da definição de um Referencial para definir as 

posições de um corpo 
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o Problematização da Carta do Tesouro (Apêndice B – Carta: 

Problematização do referencial) 

 Diferenciar o conceito de distância percorrida e deslocamento 

o Problematização do Pedômetro
3
 

 Questões de Peer Instruction 

Recursos: 

Datashow, notebook, quadro negro, caixas de som, fita-métrica, Carta do 

Tesouro. 

Vídeos: 

 Trecho em que Miguel Nicolelis
4
 fala sobre Astronomia: 

http://youtu.be/3MyJGz73faU?t=13m12s  

 Como funciona a Fibra Ótica: http://youtu.be/G36yMx-3274 

 Notícia sobre sonda espacial Voyager
5
: http://youtu.be/2NGN--a0R1U 

 Motor de uma Ferrari: http://youtu.be/_UFvOmFtCU8 

Avaliação:  

Não haverá avaliação nessa aula. 

Observações:  

Não apresentei o método de Peer Instruction e não utilizei as questões que havia 

preparado, pois não consegui o Datashow para essa aula. 

4.3 RELATO – AULAS 1 E 2 

Dia 07/10 

Alunos presentes: 32. 

Cheguei ao Colégio de Aplicação às 07h00min para tentar instalar o projetor 

multimídia e evitar problemas. Entretanto, fiquei sem poder fazer coisa alguma até as 

07h45min, pois o setor em que deveria retirá-lo estava fechado até esse horário. Tive 

problemas com a instalação do projetor que havia pegado. Tentei alterar as configurações 

dele, mas não consegui. Eram 07h55min quando o Professor J entrou na sala e me sugeriu que 

                                                
3 Pedômetro é um dispositivo eletrônico que permite medir a distância percorrida num determinado intervalo de 

tempo. Softwares de pedômetro para os sistemas de celular Android e iOS podem ser encontrados facilmente. 
4Neurocientista brasileiro. Mais informações podem ser encontradas em: http://www.nicolelislab.net/ 
5Nome de um programa de pesquisas espaciais da NASA. Mais informações em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Voyager  

http://youtu.be/3MyJGz73faU?t=13m12s
http://youtu.be/G36yMx-3274
http://youtu.be/2NGN--a0R1U
http://youtu.be/_UFvOmFtCU8
http://www.nicolelislab.net/
http://pt.wikipedia.org/wiki/National_Aeronautics_and_Space_Administration
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Voyager
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eu trocasse o projetor. Então, fui trocá-lo. Voltei para a sala e, às 08h00min, um professor de 

outra disciplina entrou em aula a fim de chamar os alunos para irem ao pátio com intenção de 

que estes participassem da abertura da Semana Latino-Americana, que é um evento do 

Colégio de Aplicação. Enquanto os alunos estavam no pátio, acompanhados do professor J, eu 

fiquei na sala com o segundo projetor. Entretanto, quando o retirei do compartimento que o 

protege, vi que ele estava com um aviso de que a lâmpada estava queimada. Então, os alunos 

já estavam voltando para sala e eu ainda não tinha resolvido essa questão. Dessa maneira, 

decidi que não o utilizaria na primeira aula. Os alunos entraram na sala às 08h15min e 

estavam conversando em pequenos grupos, então chamei a atenção deles, educadamente, e 

pedi para que sentassem. Prontamente me atenderam. 

A aula começou às 08h20min em função do que foi relatado anteriormente. 

Primeiramente me apresentei, em seguida passei uma lista de chamada pedindo para que 

assinassem e entreguei um pequeno plano de aula, explicando o método de avaliação e as 

datas de entrega da lista de exercícios e da prova. Comecei falando sobre as respostas do 

questionário que havia aplicado no período de observação e monitora. Os alunos se 

mostraram bastante interessados em se enxergar nas estatísticas e alguns deles se 

impressionaram com a quantidade de pessoas que gostava de Física, pois achavam que seria 

um número menor. Seguindo com os questionários, mostrei que eu havia analisado quais os 

cursos que eles pretendiam cursar no vestibular e expliquei que havia trazido exemplos nos 

quais pelo menos uma área da Física estava relacionada com o que pretendiam fazer em suas 

carreiras profissionais. Comecei comentando que havia me impressionado com o número de 

alunos que pretendiam fazer Medicina (cinco). Então, disse que para ingressarem em qualquer 

curso superior é importante ter um bom desempenho no vestibular. Comentei que no caso da 

Medicina é importante ir extremamente bem em todas as provas. Além disso, mostrei como a 

Física está conectada com a Medicina na área da Neurociência. A grande maioria dos alunos 

se mostrou interessado quando entrei nessa discussão, então aproveitei essa questão para 

tentar motivá-los. Comentei sobre o experimento no qual um macaco, através do pensamento, 

controlava um robô mecânico do outro lado do mundo. Alguns alunos lembraram ter visto 

essa matéria no programa “Fantástico” e fizeram alguns comentários interessantes. Então, 

mostrei o vídeo em que o neurocientista Miguel Nicolelis mostra como a Física está 

conectada com a Medicina, fundamentalmente na área do Eletromagnetismo. No momento em 

que passava o vídeo, virei a tela do meu Notebook para que alguns alunos conseguissem 

acompanhar e percebi algo interessante: aqueles que se encontravam mais perto dele e que 
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conseguiam enxergar o vídeo ficaram concentrados durante uma maior quantidade de tempo, 

ao passo que aqueles mais distantes não prestaram muita atenção. 

Feito isso, mostrei como as outras áreas da Física se relacionavam com assuntos das 

futuras escolhas profissionais. Fiz breves comentários sobre a importância da Física Térmica 

para aqueles que pretendiam fazer Engenharia Mecânica, já que está área da Física está 

fortemente relacionada com o funcionamento dos motores. Entretanto, essa discussão não 

pareceu interessar a muitos alunos. 

Para exemplificar o caso da importância da ótica, já que alguns alunos haviam 

respondido no questionário que iriam para a área da computação, resolvi falar 

superficialmente sobre a Fibra Ótica e sua importância nas telecomunicações. Cabe ressaltar 

que essa discussão pareceu interessar a uma boa parte dos alunos. 

Então, falei que nós não iríamos trabalhar com nenhuma dessas três áreas e que eu os 

havia mostrado apenas para dar um panorama geral da Física. Feito isso, disse que iríamos 

trabalhar com Mecânica e comecei explicando a diferença entre Cinemática e Dinâmica. No 

momento em que falava dessa diferença, percebi que, apesar de quietos, os alunos não se 

mostravam interessados. Em seguida, falei que no estudo da Cinemática seria necessário 

definir alguns conceitos. Eram 09h00min quando comecei a abordar o conteúdo que iria 

trabalhar no meu período de regência. 

 Iniciei a discussão sobre importância de um sistema de referência, através da 

problematização da carta do tesouro (Apêndice B – Carta: Problematização do referencial, p. 

60). Durante essa explicação, percebi que os alunos se mostraram interessados no problema. 

Prontamente, os alunos começaram a responder e fazer constatações sobre a falta de uma 

direção e de um sentido, então deixei que tentassem me explicar o que estava faltando. Após 

ouvi-los, expliquei que para definir um ponto num plano bidimensional, precisávamos de dois 

eixos de referência. Novamente, alguns alunos logo falaram que tinha que saber o “x” e o “y”.  

Feita essa discussão, comecei a diferenciação entre os conceitos de distância 

percorrida e de deslocamento. Para isso, utilizei um aplicativo que havia baixado em meu 

celular: um pedômetro
6
. Expliquei superficialmente o funcionamento do aplicativo, entreguei 

meu celular para um aluno e pedi para que saísse caminhando pela sala. Pedi para que o 

restante da turma pensasse na situação em que o aluno liga o aplicativo quando sai de casa 

pela manhã e só o desliga quando chega a sua residência no final da tarde. Então pedi para 

                                                
6 Utilizei o aplicativo Runstatic que pode ser baixado gratuitamente no Google Play Store para o sistema 

operacional Android através do seguinte link: http://goo.gl/DPai62 

http://goo.gl/DPai62
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que alguém me explicasse o que seria a distância percorrida e o deslocamento. Cabe destacar 

que um dos alunos, que segundo o professor J, tem muitas dificuldades na parte matemática, 

foi o primeiro a responder que o deslocamento havia sido igual a “zero”.  Durante essa 

explicação, os alunos se mostraram bastante interessados e pareceram entender a diferença 

entre esses dois conceitos. 

Para verificar se eles haviam compreendido a diferença, exemplifiquei com uma 

situação fictícia de um taxista de ponto fixo, na qual seu chefe pergunta se ele prefere ganhar 

por distância percorrida ou por deslocamento. Então, perguntei a eles: se vocês fossem esse 

taxista, qual escolheriam? Nesse momento, ouvi uma resposta uníssona de quase metade da 

turma: “distância percorrida”. Para finalizar essa discussão, adaptei uma questão que havia 

preparado para ser uma atividade de Peer Instruction. Utilizei-a apenas como questão para 

que os alunos pensassem, pois, como não estava com o projetor, achei que levaria muito 

tempo para copiar a questão no quadro e entregar os cartões de resposta utilizados na 

aplicação do método. Falei alternativa por alternativa, e pedi para que os alunos respondessem 

“sim” ou “não”. Grande parte da turma interagiu comigo nessa parte, respondendo de maneira 

correta.  

Faltavam cinco minutos para acabar o período e aproveitei para explicar o que seria 

estudado a seguir. Depois, finalizei a aula. 

Como comentário geral, acredito que minha aula teria sido muito melhor com o 

projetor multimídia, mas fiquei satisfeito com a impressão que tive sobre os resultados 

alcançados. Digo isso porque no final do segundo período, um aluno veio falar que havia 

achado a aula muito interessante. Outro aluno me mostrou que já havia feito o download de 

um aplicativo de pedômetro para celular. Então, dessa maneira, acredito ter alcançado o 

objetivo de motivar os alunos no estudo da Física e de ensinar a diferença entre distância 

percorrida e deslocamento. 

4.4 PLANO DE AULA – AULAS 3 E 4 

Data: 14/10 

Turma: 91(Primeiro ano) – 2 horas-aula (8h00min até 09h30min) – Sala 123 

Conteúdo: Movimento x repouso; velocidade média; velocidade instantânea; caráter 

vetorial da velocidade; MRU. 

Objetivos de ensino: 



34 

 

 

 

 Mostrar que não existe movimento ou repouso absoluto.  

 Relembrar os conceitos de Velocidade Média e Velocidade Instantânea. 

 Mostrar aos alunos como calcular a velocidade média. 

 Mostrar que a velocidade tem caráter vetorial. 

 Mostrar que a informação transmitida via radiação eletromagnética se 

propaga em MRU, ou seja, que há uma aplicação prática muito importante 

que depende desse tipo de movimento. 

Procedimentos: 

 Entregar o material de apoio dessa aula (APÊNDICE C – Material de apoio 

1) 

 Explanação sobre o caráter relativo do movimento ou repouso. 

o Problematização do menino na sala de aula. 

o Questões de Peer Instruction. 

 Explicar a diferença entre Velocidade Média e Velocidade Instantânea. 

o Problematização sobre a questão da diferença entre Velocidade Média e 

Velocidade Instantânea através da corrida em que o velocista Usain Bolt 

bateu o recorde mundial (ANEXO A – Recorde mundial de Usain Bolt 

analisado a cada 20 metros, Berlim 2009). 

o Vídeo do jogador de futebol Português Cristiano Ronaldo. 

 Atividade Individual para o cálculo da Velocidade Média 

(APÊNDICE D – Atividade 1 – Aulas 3 e 4).  

 Sinal da Velocidade. 

 Problematização sobre a necessidade da existência de direção e sentido para 

caracterizar a velocidade. 

 Apresentar o MRU 

o Problematização de Kepler 22-b
7
. 

o Exposição oral das respostas aos questionamentos. 

o Atividade Avaliativa (APÊNDICE E – Atividade 2 – Aulas 3 e 4). 

Recursos:  

Datashow, notebook, quadro negro, fita-métrica, cartões de resposta do Peer 

Instruction. 

                                                
7 Planeta que se encontra fora do Sistema Solar e foi detectado pela sonda espacial Kepler da NASA. 
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Vídeos: 

 Corrida em que Usain Bolt bate o recorde mundial em Berlim: 

http://youtu.be/zAR7qiszwRc 

 Cristiano Ronaldo corre 96 metros em 10 segundos: 

http://youtu.be/fV6LhYBys3U 

 Notícia sobre a descoberta de Kepler 22-b: 

http://youtu.be/VNqyqlOXpmU 

Avaliação:  

Cada trio será informado sobre a distância existente entre a Terra e um planeta 

que se encontra em uma Zona Habitável. De posse dessa informação, terá que responder 

aos seguintes questionamentos: Quanto tempo levaria para enviarmos uma mensagem e 

receber uma resposta? Quanto tempo levaria para o homem ir até lá? Seria viável enviar 

uma missão tripulada? Na última questão será cobrado que os alunos escrevam um 

pequeno parágrafo para responder à pergunta. Cabe salientar que só será considerado o 

poder argumentativo dos alunos, não importando o que estiver escrito. Essa atividade 

valerá três pontos.  

Observações:  

Não consegui realizar a atividade avaliativa e não consegui resolver um 

exercício que estava planejado. Em função disso, resolvi retirar essa atividade da minha 

sequência de aulas. 

4.5 RELATO – AULAS 3 E 4  

Dia 14/10 

Alunos presentes: 30. 

Cheguei ao colégio às 07h30min. Entrei em sala às 07h45min para arrumar o projetor 

e deixar tudo preparado para o começo da aula. Comecei a aula às 08h00min apresentando o 

professor orientador do Estágio, já que aquela foi a primeira aula em que ele me observou. 

Depois da apresentação, passei a lista de chamada e pedi para que os alunos assinassem. 

Em seguida, falei sobre o método de ensino Peer Instruction, uma vez que eu havia 

esquecido de falar dele na aula anterior. Para apresentá-lo, comecei perguntando aos alunos se 

eles já haviam ouvido falar da Universidade de Harvard. A maioria dos alunos respondeu 

http://youtu.be/zAR7qiszwRc
http://youtu.be/fV6LhYBys3U
http://youtu.be/VNqyqlOXpmU
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afirmativamente. Então, falei que esse método, cujo funcionamento iria explicar 

posteriormente, fora desenvolvido lá. Cabe ressaltar que isso pareceu interessar aos alunos. 

Feito isso, comecei a discussão dos conceitos envolvidos na minha segunda aula. Para 

isso, comecei perguntando se era correto falar em movimento ou repouso absoluto. Como 

ninguém respondeu, fiz a segunda pergunta: “Podemos dizer que o aluno X está em 

movimento ou repouso absoluto?”. Alguns deles disseram que sim, e outro aluno disse que 

dependia do referencial. Expliquei essa situação falando que, em relação a um referencial fixo 

na sala, o aluno estaria em repouso. Entretanto, em relação a um referencial fixo no Sol, o 

aluno estaria em movimento, pois ele estava dentro da Terra, que se movimenta ao redor do 

Sol. 

Após essa discussão, apliquei pela primeira vez o método Peer Instruction. Utilizei 

uma questão teste para explicar o funcionamento desse método. É interessante observar que, 

durante a questão teste, o meu nome aparecia em uma das alternativas. Então uma aluna 

comentou: “Eu conheço todas as pessoas das alternativas, menos esse Felipe Menegotto.”. 

Talvez ela não estivesse presente na última aula, ou não estivesse muito atenta, pois eu havia 

me apresentado naquela aula. Após a questão teste, passei para a questão de Peer Instruction 

que falava sobre a relatividade do movimento e do repouso. 

Então, expliquei novamente o funcionamento do método e comecei a ler e interpretar a 

questão com eles. Após o término dessa fase, pedi a eles que, em silêncio, pensassem em uma 

alternativa e num motivo pelo qual esta seria a resposta correta. Durante essa fase, alguns 

alunos começaram a conversar com seus colegas. Então, expliquei que, para que o método 

funcionasse, eles não poderiam conversar nessa primeira etapa. Tive que falar isso algumas 

vezes, mas, no fim, eles compreenderam e executaram corretamente essa etapa. Após isso, o 

resto da aplicação do método na primeira questão saiu conforme o planejado. 

Na segunda questão, precisei, novamente, chamar a atenção dos alunos para que não 

conversassem com os colegas no primeiro momento. Cabe ressaltar que, em função da minha 

pouca experiência com aplicação do método, uma das alternativas não havia ficado muito 

clara. Ou seja, houve um pequeno descuido da minha parte na aplicação do método, uma vez 

que a interpretação da questão deve ser feita da forma mais clara possível pelo professor. Mas, 

com exceção a esse fato isolado, o método funcionou, pois houve uma melhora muito grande 

após a segunda votação. 

Após isso, houve uma pequena interrupção na minha aula. Outro professor entrou em 

sala de aula e explicou uma situação que vinha ocorrendo no Colégio de Aplicação e foi 



37 

 

 

 

embora. Cabe ressaltar que essa foi a primeira interrupção em minha aula, mas consegui 

voltar ao assunto que estava sendo trabalhado sem que houvesse dispersão da turma. 

O segundo assunto abordado na aula foi o da diferença entre os conceitos de 

velocidade média e de velocidade instantânea. Comecei essa explicação perguntando aos 

alunos qual havia sido a maior velocidade que um homem já havia atingido. Então, falei que, 

em relação a um referencial fixo no centro da nossa galáxia, o homem tem uma velocidade 

extremamente grande. Fiz uma segunda pergunta: “Qual é a maior velocidade que um homem 

já atingiu em relação a um referencial fixo na Terra?”. Além disso, perguntei aos alunos se 

achavam que os dois questionamentos tinham a mesma resposta. Então, alguns falaram que 

não, demonstrando ter entendido a noção de referencial. Feito isso, perguntei qual a maior 

velocidade que um homem havia atingido correndo em relação a um referencial fixo na Terra. 

Utilizei esse questionamento para diferenciar os conceitos de velocidade média e de 

velocidade instantânea. Para isso, utilizei os dados das medidas de tempo parciais da prova 

em que Usain Bolt bateu o recorde mundial nos 100 metros rasos sem barreira (ANEXO A – 

Recorde mundial de Usain Bolt analisado a cada 20 metros, Berlim 2009, p. 57). É importante 

ressaltar que essa discussão pareceu interessar aos alunos. Após a discussão, passei um 

exercício sobre cálculo de velocidade média (APÊNDICE D – Atividade 1 – Aulas 3 e 4). 

Em seguida, comentei sobre o caráter vetorial da velocidade e adentrei no MRU. Para 

essa parte do conteúdo, utilizei a propagação da informação via radiação eletromagnética 

como mote da discussão. Apresentei um vídeo de um jornal, que falava sobre a descoberta de 

Kepler 22-b, um planeta fora do Sistema Solar. No final do vídeo, é falado que a distância 

entre a Terra e Kepler 22-b é de 600 anos-luz. Utilizei essa informação para perguntar quanto 

tempo levaria para que uma mensagem enviada da Terra chegasse a esse planeta. Então, a 

partir disso, expliquei o MRU. 

Após essa explicação, quando eu começaria a resolução de um problema, outra 

professora interrompeu minha aula para dar um recado de que a prova de Química havia sido 

adiada. Após esse recado, os alunos ficaram muito eufóricos e não consegui trabalhar o 

exercício que eu havia planejado. Dessa maneira, finalizei a aula. 

4.6 PLANO DE AULA – AULAS 5, 6 E 7 

Data: 4/11 

Turma: 91(Primeiro ano) – 3 horas-aula (8h00min até 10h15min) – Sala 123 



38 

 

 

 

Conteúdo: Gráficos do MRU; Aceleração; Equações do MRUV. 

Objetivos de ensino: 

 Apresentar os gráficos do MRU; 

 Diferenciar o conceito de aceleração média e aceleração instantânea; 

 Mostrar aos alunos como calcular a aceleração média; 

 Mostrar que a aceleração tem caráter vetorial; 

 Trabalhar com as equações do MRUV; 

 

Procedimentos: 

 Recados iniciais 

 Entregar material de apoio da aula (APÊNDICE F – Material de apoio 2). 

 Apresentação dos gráficos do MRU 

o Simulações do Modellus
8
 (APÊNDICE G – Simulações do Modellus – 

Aulas 5,6 e 7). 

o Questões de Peer Instruction 

o Mostrar vídeo da Voyager 

o Lista de exercícios sobre gráficos de MRU (Apêndice H – Lista de 

exercícios sobre gráficos de MRU).  

 Mostrar o vídeo de um Dragster
9
 acelerando. 

 Mostrar o vídeo de uma Lamborghini
10

 acelerando. 

 Explicar o conceito de Aceleração Média. 

 Mostrar o caráter vetorial da aceleração. 

o Animações no Modellus sobre aceleração 

 Definição do sinal da aceleração, de acordo com um determinado referencial. 

 Trabalhar as equações do MRUV através das “cartinhas” (APÊNDICE I – 

Atividade das “cartinhas” dos carros). 

Recursos:  

Datashow, notebook, quadro negro, caixas de som, “Cartinhas” dos carros, simulações 

do Modellus. 

Vídeos: 

                                                
8 Modellus é um software de modelagem computacional que pode ser baixado gratuitamente em 

http://modellus.fct.unl.pt/ 
9 Veículo automotor com grande aceleração 
10 Modelo de carro esportivo 

http://modellus.fct.unl.pt/
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 Vídeo sobre a sonda espacial Voyager: http://youtu.be/2NGN--a0R1U 

 Lamborghini acelerando: http://youtu.be/UbNWIYZpWtQ 

 Vídeo de um Dragster acelerando: http://youtu.be/5wJ_2yB4kZk 

Avaliação: 

 Lista de exercícios sobre gráficos de MRU, para ser resolvida em grupos. 

Observações:  

  Não realizei a atividade das cartinhas, que ficou para a aula seguinte. Além 

disso, não mostrei o caráter vetorial da aceleração, pois a atividade de Peer Instruction 

excedeu o tempo que eu havia planejado. 

4.7 RELATO – AULAS 5, 6 E 7 

Dia 04/11 

Alunos presentes: 30. 

Cheguei ao colégio às 07h30min. Entrei em sala às 07h40min para arrumar o projetor 

e deixar tudo preparado para o começo da aula. Nessa aula, estavam presentes o professor 

orientador do Estágio e um aluno que cursa doutorado em Ensino de Física na UFRGS. Então, 

primeiramente apresentei o aluno de doutorado, uma vez que foi a primeira aula em que ele se 

fez presente. 

Comecei a aula fazendo uma “propaganda” de uma atividade experimental que eu 

realizaria como atividade extra no turno da tarde. Então, passei uma lista, pedindo aos alunos 

que anotassem o nome caso pretendessem comparecer. Nessa lista, quinze alunos assinaram. 

Em seguida, alertei os alunos sobre mudanças no calendário, em função da semana das 

Olimpíadas do Colégio de Aplicação. 

Feito isso, adentrei no tópico que seria abordado nessa aula: Gráficos do MRU. 

Comecei a discussão com uma questão de Peer Instruction que mostrava um gráfico de 

posição x tempo. A maioria dos alunos acertou essa questão após a segunda votação, 

entretanto, mesmo assim mostrei a situação abordada na questão através de uma simulação no 

software Modellus. Para exemplificar essa situação, perguntei aos alunos se eles conheciam a 

sonda espacial Voyager. Como muitos não conheciam, mostrei o vídeo que explicava qual é a 

função dessa sonda. Após isso, mostrei uma simulação sobre a sonda espacial Voyager 

(APÊNDICE G – Simulação G1) Através dela, discuti o gráfico de posição x tempo e 

velocidade x tempo do MRU. 

http://youtu.be/2NGN--a0R1U
http://youtu.be/UbNWIYZpWtQ
http://youtu.be/5wJ_2yB4kZk
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Em seguida, passei para a segunda situação exemplificada, também através do 

software Modellus. Nesta simulação era mostrada uma situação de ultrapassagem entre dois 

carros de Fórmula 1 (Apêndice G – Simulação G2). Utilizei essa situação para identificar a 

velocidade através do gráfico de posição x tempo e para mostrar o gráfico de velocidade x 

tempo. Em seguida, utilizei uma questão de Peer Instruction que mostrava uma situação 

similar a que fora trabalhada anteriormente. Cabe salientar que os índices de acertos depois da 

primeira e segunda votação foram muito altos. No entanto, deve-se ressaltar que isso ocorreu, 

provavelmente, em função dos alunos terem memorizado a discussão feita anteriormente. 

A terceira situação mostrava o caso de dois aviões andando em sentidos contrários. A 

partir desse problema, mostrei como identificar uma velocidade negativa através do gráfico 

posição x tempo. Além disso, mostrei o comportamento do gráfico de velocidade x tempo. 

Feito isso, mostrei uma questão de Peer Instruction similar ao problema anteriormente 

trabalhado. Novamente, os índices de acertos foram muito altos. Finalizei as atividades de 

Peer Instruction mostrando uma última questão. Nesta, o índice de acertos não foi muito alto 

na primeira votação. Após a segunda votação, o índice melhorou. Por fim, expliquei essa 

situação, mas, dessa vez, sem utilizar o software Modellus. Deve-se observar que eu havia 

preparado mais duas questões de Peer Instruction e uma simulação do Modellus para serem 

trabalhadas, entretanto, preferi finalizar essa parte da aula para que os alunos pudessem 

realizar uma pequena avaliação. Para finalizar a aula, passei uma lista de exercícios com 

caráter avaliativo para resolução em grupos (Apêndice H – Lista de exercícios sobre gráficos 

de MRU). Enquanto os alunos resolviam a lista, fui desligando o projetor e meu notebook. 

Cabe salientar que os alunos entregaram a lista de exercícios antes do tempo que eu havia 

previsto. Dessa maneira, ficaram dez minutos sem realizar nenhuma atividade. 

4.8 PLANO DE AULA – AULAS 8 E 9 

Data: 05/11 

Conteúdo: Gráficos do MRU; Equações do MRUV. 

Objetivos de ensino: Finalizar a discussão sobre gráficos do MRU e utilizar as 

equações do MRUV 

Procedimentos: 

 Finalizar a discussão, no quadro, sobre os gráficos do MRU 

 Gráfico de posição x tempo 
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 Como saber analisar a velocidade a partir desse gráfico 

 Gráfico de velocidade x tempo 

 Utilizar as equações do MRUV na resolução da atividade das “cartinhas” dos 

carros (APÊNDICE I – Atividade das “cartinhas” dos carros). 

Recursos:  

Giz, quadro-negro, Atividade das “cartinhas” dos carros. 

Avaliação:  

Atividade avaliativa envolvendo a atividade das “cartinhas” dos carros. 

Observações:  

Diversos alunos tiveram muitas dificuldades na realização da tarefa proposta. Dessa 

maneira, fiz um guia de resolução dessa tarefa para que os alunos pudessem finalizá-la em 

casa e me entregar no dia 18/11. 

4.9 RELATO – AULAS 8 E 9 

Dia 05/11 

Alunos presentes: 32. 

Fui avisado, na noite anterior (04/11), próximo às 23h00min, de que a professora dos 

dois primeiros períodos do dia 05/11 não daria aula e que eu poderia assumir a turma. Além 

disso, fui orientado a preparar uma aula para o caso de não haver projetor disponível. Então, 

adaptei a aula que já havia preparado para o projetor multimídia. 

No dia 05/11 cheguei à escola e fui conferir se havia projetor disponível. Todos eles 

estavam reservados, então precisei dar aula no quadro negro.  

Entrei em sala de aula e fui avisado de que dois alunos intercambistas, oriundos da 

Argentina, participariam da aula. Então, a primeira coisa que fiz foi me apresentar e 

apresentar esses novos alunos aos colegas, uma vez que era o primeiro período de aula deles 

nessa turma.   

Posteriormente, comecei a aula com o intuito de finalizar a discussão sobre gráficos do 

MRU. Quando comecei a explicação, percebi que os alunos estavam extremamente agitados. 

Cabe salientar que, nas outras aulas, a turma não tinha esse mesmo comportamento. Dessa 

maneira, chamei a atenção dos alunos duas vezes. Tentei continuar a explicação, mas a turma 

continuava muito agitada. Desse modo, tive que adaptar a aula que havia preparado. Para que 

eles interagissem mais comigo, chamei uma das alunas que estava conversando e outro 
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voluntário para se levantarem e participarem da explicação. Fiz uma marca no piso, dizendo 

que ali seria a origem do referencial e pedi para que os dois alunos ficassem lado a lado. Além 

disso, expliquei que cada “quadrado” do piso representaria uma posição. Também disse que 

eu era muito “poderoso” e que podia controlar o tempo. Então, pedi para que um dos alunos 

andasse um “quadradinho” e à outra que andasse dois. Então, disse que utilizaria meu “poder” 

para congelar o tempo. Então, anotei as posições dos dois alunos em duas tabelas de posição x 

tempo. Pedi ao primeiro aluno andasse mais um quadradinho e à outra aluna que andasse mais 

dois. Um segundo depois, disse que havia congelado o tempo novamente. Dessa maneira, 

escrevi a posição dos dois alunos nas respectivas tabelas. No próximo passo, disse que eles 

estavam em MRU e que gostaria que eles ocupassem a posição que estariam no próximo 

segundo. Nenhum dos alunos teve dificuldade em se posicionar de maneira correta. Pedi a 

esses dois alunos que se sentassem. Então, perguntei para o restante da turma qual seria a 

posição no próximo segundo. Quase todos os alunos responderam, de maneira uníssona, a 

resposta correta. Feito isso, defini a declividade da curva no gráfico de posição x tempo como 

indicativo da velocidade. 

Os alunos voltaram a ficar agitados, então desenhei os eixos coordenados do gráfico 

de velocidade x tempo e chamei outros dois alunos para que desenhassem a curva que 

representava o movimento, em MRU, do exemplo anterior. Os dois alunos desenharam 

corretamente as curvas. Essa atividade durou quarenta minutos, mais do que eu havia previsto 

para finalizar essa discussão. 

Posteriormente, escrevi as equações do MRUV no quadro, uma vez que os alunos 

supostamente já deveriam ter familiaridade com elas, pois o professor da disciplina já havia 

trabalhado esse conteúdo. Então, de posse das equações, entreguei as “cartinhas” que havia 

preparado e pedi para que preenchessem as lacunas (APÊNDICE I – Atividade das 

“cartinhas” dos carros). Disse que essa atividade teria caráter avaliativo e pedi que me 

entregassem ao final da aula. É importante salientar que, diferentemente do que eu esperava, 

eles tiveram muitas dificuldades em completar as lacunas. Apenas três alunos conseguiram 

preencher todas as lacunas. Dessa maneira, a grande maioria dos alunos só conseguiu 

preencher a lacuna que pedia a aceleração, pois eu expliquei como deveria ser completada, 

após ter constatado a dificuldade dos alunos. Entretanto, o resto das lacunas não foi 

preenchido pela maioria deles. Da maneira que a atividade foi conduzida, não obtive os 

resultados de aprendizagem que esperava ao planejá-la. Assim, para não prejudicar os alunos, 



43 

 

 

 

escolhi uma “cartinha” para utilizar como guia de resolução e coloquei no blog
11

 que havia 

criado para o meu período de estágio. Na aula posterior entreguei as “cartinhas” para que 

completassem em casa. Fiz essa escolha por ter apenas mais uma aula para trabalhar o resto 

do conteúdo, além de acreditar que a resolução de problemas com as equações do MRUV tem 

uma importância relativa menor do que a interpretação de gráficos desse mesmo conteúdo. 

4.10 PLANO DE AULA – AULA EXTRA 

Data: 07/11 

Conteúdo: Coeficiente de Restituição 

Objetivos de ensino: Introduzir o conceito de coeficiente de restituição e aprender a 

medi-lo em uma situação específica. 

Procedimentos: 

 Explicar brevemente o que é o Coeficiente de Restituição. 

o Utilizar o software Algodoo
12

 para mostrar esse conceito. 

 Explicar como será medido o Coeficiente de Restituição através da realização 

do experimento. 

 Pedir aos alunos que leiam o roteiro experimental e realizem a atividade 

proposta. (APÊNDICE I – Roteiro experimental da aula extra – coeficiente de 

restituição). 

Recursos: 

Datashow; Bolas com diferentes Coeficientes de Restituição; UCA (Um computador 

por Aluno). 

Vídeos: 

 Mostra algumas medidas feitas em uma bola de futebol no seu processo de 

fabricação: http://youtu.be/Z8CpHfykMO0 

Avaliação: 

Não haverá avaliação nessa aula. 

Observações: 

Tudo saiu conforme o planejamento. 

                                                
11 Blog no qual colocava todos os materiais do período de regência: https://fisicacapufrgs.wordpress.com/. 

Acessado em 20, novembro de 2013. 
12 Software gratuito para o ensino de Física. Pode ser baixado em: http://www.algodoo.com/ 

http://youtu.be/Z8CpHfykMO0
https://fisicacapufrgs.wordpress.com/
http://www.algodoo.com/
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4.11 RELATO – AULA EXTRA 

Dia 07/11 

Aula Extra – 13h30min até 15h10min 

Alunos presentes: cinco. 

Essa aula não tinha caráter obrigatório, de maneira que só precisaria estar presente 

quem estivesse interessado. Então, dos quinze alunos que disseram que iriam apenas cinco 

estiveram presentes. Cabe salientar que esses cinco alunos foram aqueles com os quais eu 

mais conversei sobre assuntos diversos quando chegava mais cedo em sala de aula. 

Comecei a aula mostrando o vídeo da análise de algumas características físicas 

referentes ao processo de fabricação de bolas de futebol para o uso em campeonatos de alto 

rendimento. Esse vídeo mostra que deve ser medido o quique da bola, que está relacionado 

com o coeficiente de restituição. Como os alunos não haviam estudado nem o coeficiente de 

restituição, nem o caso do MRUV na queda livre e lançamento vertical, tive que explicar 

esses dois conteúdos. Para isso, primeiramente mostrei uma simulação no software Algodoo, 

onde eu podia modificar o coeficiente de restituição do material de uma bola e ver o que 

acontecia. Então, fiz algumas simulações e fui instigando os alunos a dizerem o que estava 

acontecendo. É importante ressaltar que, em função do pequeno número de alunos e da forma 

como conduzi a aula, os alunos se sentiram à vontade para arriscar palpites e perguntar 

quando algo não havia ficado claro. Em certo momento, perguntei se a queda livre e o 

lançamento vertical eram casos de MRU ou MRUV. Dois alunos disseram que eram casos de 

MRU, então mostrei para eles, através de uma simulação no software Modellus que esses 

casos eram, na verdade, de MRUV. Além disso, aproveitei para perguntar qual seria a 

velocidade de um objeto no ponto mais alto de um lançamento vertical. Todos os alunos se 

convenceram facilmente de que ela era nula, uma vez que isso é mostrado de maneira muito 

clara nesse software. 

Então, expliquei o que era o coeficiente de restituição. Primeiramente defini como 

sendo a razão entre o módulo da velocidade de afastamento relativa, depois da colisão, e o 

módulo da velocidade de aproximação relativa, antes da colisão. Fazendo a dedução 

matemática, que os alunos pareceram ter acompanhado, mostrei que, para o caso em que 

largamos uma bola de uma determinada altura, podemos medir o coeficiente de restituição 

apenas sabendo o intervalo de tempo entre um quique e outro. Após eles se convencerem 

disso, começamos o processo de medidas.  
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Eu havia solicitado alguns UCA’s para essa aula, entretanto, em função do pequeno 

número de alunos, trabalhamos no meu notebook. Durante esse processo, acabei não 

utilizando o roteiro experimental que havia preparado, uma vez que eu consegui atender a 

todos os alunos. Além disso, para que todos participassem, eu ia alternando aquela pessoa que 

operava o computador e aquela que seria responsável pela parte prática. Dessa maneira, todos 

participaram da atividade. Cabe salientar que um dos alunos ficou muito empolgado com o 

fato de eu utilizar o software Audacity para medir o intervalo de tempo. Ele falou que já 

utilizava esse software para outros fins. Isso se mostrou verdadeiro, pois ele me ensinou que 

seria possível amplificar a intensidade sonora através de uma função do programa. Cabe 

ressaltar que isso facilitou o processo de medida. 

Após as medidas, pedi aos alunos que completassem uma tabela, criada no software 

Calc
13

 do Libre Office, com os tempos medidos. Expliquei que essa tabela já faria os cálculos 

de coeficiente de restituição automaticamente. Uma das alunas perguntou se essa era uma 

tabela do Excel, então expliquei que era algo similar. Outro aluno ficou “chocado” com o fato 

de os cálculos serem feitos automaticamente. Então, fizemos as medidas dos coeficientes de 

restituição de algumas bolas que eu havia levado e de uma laranja que os alunos haviam 

trazido do almoço no RU. 

Por fim, cabe um comentário pessoal: fiquei muito empolgado com essa aula. Acredito 

que consegui introduzir o conceito de coeficiente de restituição, explicar a queda livre e o 

lançamento vertical. Além disso, acredito ter conseguido motivar os alunos na participação de 

uma atividade experimental e mostrar que isso pode ser muito interessante.  

4.12 PLANO DE AULA – 10, 11 E 12 

Data: 11/11 

Conteúdo: Gráficos do MRUV; Revisão para a prova. 

Objetivos de ensino: Ensinar a interpretação dos gráficos do MRUV e fazer uma 

revisão para a prova. 

Procedimentos: 

 Apresentação dos gráficos do MRUV 

o Questões de Peer Instruction 

                                                
13 Programa de planilha eletrônica do Libre Office que pode ser baixado gratuitamente em: http://pt-

br.libreoffice.org/baixe-ja/ 

http://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/
http://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/


46 

 

 

 

o Simulações do Modellus (APÊNDICE J – Simulações do Modellus – 

Aulas 10,11 e 12) 

 Gráfico posição x tempo 

 Gráfico velocidade x tempo 

 Gráfico aceleração x tempo 

 Formalização dos gráficos do MRUV. 

 Revisão para a prova 

o Distância percorrida x Deslocamento 

o Repouso x Movimento 

o Cálculo da velocidade 

o Cálculo da aceleração 

 Entregar as atividades realizadas em sala de aula. 

Recursos: Data-show, quadro, giz, simulações do Modellus. 

Vídeos: 

Ferrari x Lamborghini: http://youtu.be/_d5H3iNQo5Y 

Avaliação: Não será realizada nenhuma avaliação nessa aula. 

Observações:  

A aula iniciou com trinta minutos de atraso em função da intensa chuva que ocorreu 

em Porto Alegre. Por esse motivo, a interpretação de gráficos do MRUV não foi cobrada na 

prova. 

4.13 RELATO – AULAS 10, 11 E 12 

Dia 11/11 

Alunos presentes: 26. 

Este foi um dia atípico em função das condições climáticas da cidade de Porto Alegre. 

Nos dias 10/11 e 11/11, choveu de forma muito intensa e diversas ruas da cidade ficaram 

alagadas, de maneira que o trânsito de carros ficou bastante congestionado em algumas 

localidades. 

Cheguei ao colégio às 07h30min, passando por uma das entradas que estava alagada. 

Na sequência, peguei o projetor e fui montá-lo às 07h45min. Às 08h00min, horário de início 

da aula, estavam presentes apenas cinco alunos (essa turma tem trinta e quatro). Dessa 

maneira, conversei com esses alunos sobre a situação que estava ocorrendo e disse que 

http://youtu.be/_d5H3iNQo5Y
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esperaria mais alguns minutos para iniciar a aula. Além disso, pedi àqueles que estavam 

presentes que pegassem a lista de exercícios para que eu pudesse ajudá-los. Então, às 08h15 

min, estavam presentes dez alunos. Pedi a estes que fizessem o mesmo que seus colegas, e 

alguns deles não tinham trazido a lista de exercícios. Falei para irem tirar cópias da lista. 

Entretanto, não conseguiram fazê-lo, pois a pessoa que trabalha no Xerox não havia 

conseguido chegar à escola. 

Às 08h30min, estavam presentes pouco mais de vinte alunos. Então, avisei-os de que 

trabalharia normalmente os gráficos do MRUV naquela aula, pois acreditava ser importante o 

seu aprendizado. Além disso, disse que não cobraria esse assunto na prova já que muitos 

alunos não conseguiram ir à aula ou chegaram muito atrasados em função das condições 

climáticas. Nesse momento, comecei a fazer a apresentação de slides, que havia planejado 

começar às 08h00min. 

Para iniciar a discussão sobre gráficos do MRUV, mostrei um vídeo de um jogo no 

qual há uma Ferrari e uma Lamborghini que partem do repouso e fazem uma corrida de 

arrancada, que é um tipo de competição esportiva na qual os carros envolvidos percorrem uma 

trajetória retilínea no menor tempo que for possível. Disse aos alunos, que, nessa corrida, as 

acelerações dos dois modelos de carro eram aproximadamente constantes, mas diferentes 

entre si, e que esse exemplo configuraria dois casos de MRUV. Em seguida, apliquei uma 

questão de Peer Instruction que perguntava qual era o gráfico que melhor representava a 

situação mostrada no vídeo anterior. Muitos alunos acertaram a questão na primeira votação, 

entretanto outros escolheram gráficos que representavam a situação de MRU. Então, pedi que 

conversassem com seus colegas e tentassem convencê-los de que a alternativa que haviam 

escolhido era a correta. Após a segunda votação, cujas respostas convergiram para aquela que 

era correta, pedi a alguns alunos que tentassem explicar por qual motivo haviam escolhido 

aquela resposta. Uma aluna disse que não poderia ser nenhuma das parábolas, pois elas 

representavam curvas e os carros estavam andando em linha reta. Isso mostrou que essa aluna 

ainda tinha a concepção de que o gráfico de posição x tempo mostrava a trajetória descrita 

pelos objetos. Aproveitando essa dúvida, mostrei uma simulação do software Modellus que 

representava a mesma situação do vídeo (APÊNDICE J – Simulação J1). Primeiramente, 

mostrei a representação da trajetória. Em seguida, mostrei a representação da trajetória e da 

construção do gráfico de posição x tempo, concomitantemente. Então, após essa explicação, a 

aluna me respondeu que havia entendido o que eu queria dizer. 
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Em seguida, apresentei outra questão de Peer Instruction referente ao vídeo 

apresentado anteriormente. Essa questão perguntava qual seria o melhor gráfico de velocidade 

x tempo que representaria a situação mostrada. Então, finalizei a discussão dessa questão 

mostrando a construção do gráfico de velocidade x tempo na simulação do Modellus ( 

APÊNDICE J – Simulação J2). 

Posteriormente, através do Modellus, mostrei a trajetória de um Fusca que partia do 

repouso de uma posição positiva e se deslocava em MRUV com uma aceleração negativa. 

Então, mostrei uma questão de Peer Instruction que perguntava qual seria o gráfico de 

posição x tempo que melhor representava a situação mostrada. Nessa questão, os índices de 

acertos, na primeira votação, foram baixos. Então, pedi aos alunos que conversassem entre si. 

Após a segunda votação, as respostas convergiram para aquela que era a correta. Então, pedi 

que tentassem explicar por qual motivo haviam escolhido determinada alternativa. Nesse 

momento, alguns alunos expuseram seus raciocínios e pude ajudá-los a compreender melhor o 

que estavam pensando de maneira equivocada. 

Na quarta questão, perguntei qual era o gráfico de velocidade x tempo que melhor 

representava a situação do Fusca, mostrada na simulação do Modellus. 

Dessa maneira, finalizei a discussão de gráficos do MRUV, sem definir de maneira 

formal os conceitos. Fiz isso porque eram 09h30min e pensei que seria mais importante fazer 

a revisão daquilo que cairia na prova. Cabe lembrar que a falta dos trinta minutos iniciais, em 

função das condições climáticas, fez com que eu não conseguisse finalizar a discussão sobre 

gráficos do MRUV. 

No último período, fiz uma revisão daqueles conteúdos que cairiam na prova, de modo 

que um aluno conseguisse acertar algumas questões da prova somente prestando atenção na 

revisão. 

Nos últimos dez minutos, entreguei alguns trabalhos de caráter avaliativo que os 

alunos haviam feito em aulas anteriores. 

4.14 PLANO DE AULA – AULAS 13 E 14 

Data: 18/11 

Conteúdo: Aplicação da prova. 

Objetivos de ensino: Verificar a aprendizagem dos alunos.  

Procedimentos: 
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 Receber as listas de exercícios resolvidas pelos alunos 

 Entregar as provas aos alunos 

 Fazer um fechamento do período de regência.  

Recursos: Provas (Apêndice L – Prova, p. 100). 

Avaliação: Aplicação da prova  

Observações:  

A realização da prova demorou menos tempo do que o que foi planejado, sobrando 

mais tempo para o fechamento do período de estágio. 

4.15 RELATO – AULAS 13 E 14 

Dia 18/11 

Alunos presentes: 30. 

Cheguei ao colégio às 07h45min e fui à sala dos professores. Às 08h00min entrei em 

sala de aula e pedi aos alunos que me entregassem a resolução da lista de exercícios, de 

caráter avaliativo, que eu entreguei no primeiro dia de regência. Alguns alunos se esqueceram 

de entregar e pediram que eu recebesse em outra data. Expliquei que aquele era meu último 

dia no Colégio de Aplicação, então pedi que entregassem ao professor J no máximo até o final 

da semana, que eu pegaria com ele posteriormente. Uma das alunas ainda não havia feito uma 

tarefa que deveria ter sido realizada em sala de aula no dia 05/11. Então, pediu para que eu a 

mandasse a tarefa por e-mail. Dessa maneira, peguei o e-mail dela e neste mesmo dia, no 

turno da tarde, mandei a tarefa. Além disso, falei para que entregasse a tarefa ao professor J. 

Após isso, pedi aos alunos para que se dispusessem de forma que ficassem mais 

separados para a realização da prova. Primeiramente, os alunos relutaram em separar-se. 

Comecei a organizar as classes e mesmo assim os alunos não se moveram. Então, disse que 

quanto mais tempo eles demorassem na organização, menos tempo teriam para a realização da 

prova. Isso surtiu efeito, uma vez que rapidamente os alunos começaram a se movimentar. 

Em seguida, avisei aos alunos de que se pegasse algum deles colando, iria atribuir nota 

zero. Dado o recado, entreguei a prova (Apêndice L – Prova) e disse que a partir daquele 

momento consideraria qualquer tipo de conversa como sendo cola.  Então, os alunos 

receberam as provas e começaram a fazê-las individualmente em silêncio. Ademais, disse que 

eles deveriam ficar com a prova no mínimo trinta minutos e que não aceitaria a entrega da 

prova antes do horário estipulado. 
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Muitos alunos resolveram a prova rapidamente, então aceitei que me entregassem 

desde que ficassem em silêncio. Muitos deles estavam preocupados com a prova de Biologia 

que ocorreria no período seguinte, então os autorizei a estudarem. Quando a metade da turma 

já havia entregado a prova, os alunos, esporadicamente, começavam a conversar com um 

nível de intensidade sonora que atrapalharia os colegas que ainda estavam fazendo a prova. 

Quando eu percebia isso, ia até esses pequenos grupos e pedia que ficassem em silêncio em 

respeito aos colegas que ainda estavam resolvendo a prova. Chamar a atenção dos alunos 

surtiu efeito, uma vez que, em certo momento, havia apenas um aluno realizando a prova e 

assim mesmo a turma permanecia praticamente em silêncio.  

Recebi a última prova às 09h00. Então, aproveitei os últimos vinte minutos para fazer 

um fechamento sobre meu período de estágio. Primeiramente, comentei sobre a conduta dos 

alunos na prova, já que percebi que alguns deles sequer tentaram responder a questão 

dissertativa da prova. Falei que, muitas vezes, uma questão pode ser fundamental na 

aprovação ou reprovação em um vestibular, por exemplo. Para isso, usei o exemplo do que 

acontecera comigo no meu primeiro vestibular da UFRGS, quando não fui aprovado em 

Ciências da Computação. Os alunos estavam bastante atenciosos durante toda essa minha fala.  

Posteriormente, falei sobre os motivos que me levaram escolher a Licenciatura em 

Física. Além disso, falei que havia gostado muito de ter trabalhado com aquela turma, uma 

vez que os alunos, em geral, participaram das atividades propostas. Depois disso, falei que 

eles possuíam diversas oportunidades e infinitas possibilidades de terem sucesso na vida. Mas 

disse que para isso, seria necessário muito esforço. Para elucidar esse ponto, utilizei exemplos 

de cientistas, esportistas e artistas que sempre buscaram ir além do que era possível. Disse que 

isso também se aplicava aos estudos. 

Os alunos continuavam muito atentos ao que eu estava falando. Então disse que havia 

percebido que muitos deles eram inteligentes, mas que não se esforçavam o bastante. Disse 

que gostaria muito de, no futuro, vê-los na UFRGS e lembrar que aqueles haviam sido os 

alunos da primeira turma na qual dei aula. Finalizei dizendo que havia gostado muito de 

trabalhar com eles. Fui muito aplaudido, o que me deixou muito feliz.  

Após isso, uma das alunas, que parece ser a líder da turma, disse que a turma gostaria 

de me convidar para que participasse das Olimpíadas do Colégio de Aplicação. Não hesitei. 

Aceitei participar dessa atividade, que acredito ser muito importante por dois motivos: ajudar 

no processo formativo do caráter dos alunos e garantir o bem-estar e diversão deles. Para 

mim, isso tem um valor simbólico muito importante, uma vez que esse convite veio em 
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função de dois motivos principais. O primeiro foi o de eu ter utilizado muitos problemas 

relacionados ao esporte durante as minhas aulas. O segundo acredito que tenha sido pela razão 

deles reconhecerem que eu me esforcei no objetivo de buscar dar aulas diferenciadas.  
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5 CONCLUSÕES 

No primeiro semestre do ano de 2009, entrei no curso de Bacharelado em Física na 

UFRGS. Após dois anos na universidade, não conseguia me enxergar no perfil de futuro 

Bacharel em Física, uma vez que, diferentemente dos meus colegas, eu não possuía grandes 

habilidades matemáticas e não tinha motivação para desenvolvê-las ao nível que é exigido de 

um estudante desse curso. Então, acreditei que seria melhor procurar outro curso de 

graduação. Além disso, foi nesse período em que comecei a me perguntar sobre o futuro 

profissional de um estudante de Bacharelado em Física. Em virtude do Instituto de Física da 

UFRGS prezar por um processo formativo que busca o desenvolvimento de pessoal para o 

prosseguimento na pós-graduação, acreditei que esse era o único caminho a ser seguido. Esses 

pensamentos, que na época eram constantes, fizeram com que o meu futuro acadêmico fosse 

colocado em questão. 

Antes de tomar alguma decisão que pudesse ser precipitada, resolvi buscar uma 

atividade de Iniciação Científica. Então, procurei alguma oportunidade na Física 

Experimental, já que não me via como futuro Físico Teórico. Dessa maneira, surgiu a 

possibilidade de ser bolsista do Laboratório de Microeletrônica. Lá permaneci por poucos 

meses, pois consegui perceber que também não me encaixava no perfil de Físico 

Experimental, uma vez que não suportava ficar dentro de um laboratório. 

Ademais, nessa mesma época eu havia me inscrito na cadeira de Tendências do Ensino 

da Física do curso de Licenciatura em Física. Escolhi essa cadeira porque o professor havia 

me dado a aula inaugural no ano em que ingressei na Física e o considerei um excelente 

motivador de pessoas, além de ter demonstrado grande habilidade didática. Nessa cadeira, 

deveríamos preparar seminários e apresentá-los aos colegas. Após uma das minhas 

apresentações, o professor me disse: “Felipe, você deveria trocar para a Licenciatura!”. No 

semestre seguinte, troquei para o curso de Licenciatura em Física. Tal fator influenciou minha 

escolha, mas não foi o único. Destaco os três que foram cruciais para a tomada da decisão: ter 

conversado com alguns colegas sobre o curso de Licenciatura em Física, acreditar que eu teria 

mais oportunidades de me realizar profissionalmente e por gostar de apresentar seminários. 

Então, já na como estudante da Licenciatura em Física, entrei para o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), no qual o estudante de uma 

Instituição de Ensino Superior tem contato com algumas Escolas Públicas participantes do 

programa. Durante esse período, o bolsista desenvolve atividades didáticas e deve aplicá-las 
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nessas escolas. Dessa maneira, o estudante de Licenciatura entra em contato com a realidade 

escolar sem que tenha o papel burocrático de professor regente da turma. Além disso, no 

subprojeto PIBID-FÍSICA, o bolsista tem a oportunidade de desenvolver a criatividade 

através da elaboração de tais atividades. Cabe ressaltar que permaneci nessa bolsa até o final 

da graduação e acredito que ela tenha contribuído muito na formação do meu perfil docente. 

Além disso, outros fatores contribuíram para o meu processo formativo. Há de se 

ressaltar alguns deles. Entre os quais, cito as cadeiras de Seminários, nas quais o aluno da 

graduação prepara aulas e ministra aos seus colegas, recebendo as críticas posteriormente. 

Nelas, o estudante tem a oportunidade de aprimorar sua habilidade comunicativa, uma vez 

que esta é fundamental na docência, além de, evidentemente, aprender mais sobre os 

conceitos físicos que são trabalhados usualmente no Ensino Médio. Cabe ressaltar que, em 

função do pequeno número professores integrantes da linha de Pesquisa em Ensino de Física, 

muitas vezes, essas disciplinas são ministradas por professores da Pesquisa Básica em Física. 

Isso faz com que em muitas oportunidades, sejamos “treinados” a ministrar aulas apenas 

baseados em algum livro-texto. Tal metodologia tradicional é colocada em questão quanto à 

sua eficácia por alguns pesquisadores da área de Pesquisa em Ensino. Cabe ressaltar que uma 

longa aula expositiva é apenas um dos tipos de abordagem no Ensino.  

Essas questões, acerca do processo de ensino e aprendizagem, são discutidas na 

cadeira de Metodologia do Ensino de Física, nas quais vemos diversos tópicos relacionadas a 

esse tema. Estudamos o Comportamentalismo, Teorias Cognitivistas e Teorias Sócio 

Interacionistas. Com base nisso, somos levados a nos questionar o quanto cada uma delas está 

presente no ensino e de que maneira cada uma delas pode ajudar, ou não, na prática docente.  

Não bastasse isso, aprendemos as visões histórico-epistemológicas da ciência na 

cadeira de História e Epistemologia da Física. Nela debatemos o processo de produção do 

conhecimento científico e, como principal aprendizado, percebe-se que o fazer científico não 

se deve apenas à metodologia empirista-indutivista. Damo-nos conta de que, na verdade, a 

Ciência é algo muito mais complexo e que requer teorias epistemológicas mais abrangentes a 

fim de que seja melhor compreendida. 

Com esse aporte teórico, metodológico e histórico sobre a Física e seu ensino, 

começamos a cadeira de Estágio em Docência em Física, na qual devemos planejar e aplicar 

os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação. Nessa disciplina, primeiramente 

retomamos alguns aspectos teóricos acerca da docência. Revisamos a Teoria de Ausubel e 

Vygotsky, além de discutir o método Peer Instruction e a importância da problematização no 



54 

 

 

 

Ensino de Ciências. Sobre esta última, cabe ressaltar que fomos intensamente incentivados a 

preparar aulas que buscassem ter um problema como ponto central. Após essa fase inicial, 

entramos em contato com as escolas e começamos as observações, na qual tínhamos o 

objetivo de conhecer as turmas para que pudéssemos preparar uma abordagem condizente 

com os conhecimentos prévios dos alunos. No mesmo período, na universidade, ocorriam os 

microepisódios de ensino. Neles, o licenciando apresentava ao professor da disciplina e aos 

colegas uma parte da aula que seria dada na turma de regência. Após a apresentação, surgiam 

as críticas dos colegas e do professor.  

Sobre a questão da problematização no Ensino de Ciências, cabe um comentário 

pessoal. Primeiramente, busquei, sempre que possível fazer aquilo que era pedido pelo 

orientador do estágio. Fazia isso, porque não parecia uma boa ideia discordar do professor. Ou 

seja, num primeiro momento, não fazia isso por estar convencido de que a aula deveria 

ocorrer daquela maneira.  

Após começar o estágio, comecei a me dar conta do quanto é importante seguir tal 

abordagem. Evidências disso são: a aula em que problematizei a questão do referencial, 

através da carta do tesouro e a aula na qual problematizei a diferença entre velocidade média e 

velocidade instantânea, através da corrida do Usain Bolt. Afinal, essas foram as partes das 

explicações nas quais os alunos mais se concentraram. Com base nisso, sou levado a acreditar 

que esse tipo de abordagem é muito interessante. Ou seja, é preferível apresentar um 

problema e, a partir dele, apresentar o conteúdo. Tal abordagem está de acordo com o que 

Ausubel fala acerca do conhecimento prévio e sobre a diferenciação progressiva. Quando se 

apresenta um problema, o aluno consegue ancorar aquilo que será aprendido em algum tipo de 

conhecimento prévio. Além disso, apresentar uma situação geral e especificar, 

posteriormente, ajuda o aluno a entender qual é a importância de se estudar aquilo que é 

proposto pelo professor. 

Retornando à questão do Estágio, comecei o meu período de regência com 

expectativas de conseguir facilitar a aprendizagem significativa de todos os alunos. Para isso, 

utilizei diversas metodologias, entre elas, o Peer Instruction, a resolução de atividades em 

grupos, as aulas expositivas, a aula de laboratório e as simulações computacionais.  

Sobre o método Peer Instruction, a maioria dos alunos se mostrou interessada e 

aproveitou os momentos propostos para discussão de Física. Além disso, como havia falado 

na Introdução, a aplicação de tal método faz com que a aula não se torne monológica e se 

torne menos cansativa. Tal fato ficou evidente para mim pelo comentário de uma aluna após 
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uma aula na qual trabalhei três períodos seguidos. Ela disse: “Sôr, hoje nem pareceu que nós 

tivemos três períodos de Física.”. Além disso, outros indícios me levam a crer que a aplicação 

de tal método é excelente para trabalhar questões conceituais de um campo de conhecimento. 

Utilizá-lo-ei, certamente, quando for professor. Além disso, farei “propaganda” sobre a 

eficácia de sua aplicação àqueles que o desconhecem. 

Além disso, as simulações computacionais parecem ter motivado os alunos nas 

questões discutidas, uma vez que sempre que eu abria o Modellus, acabava qualquer ruído na 

sala e os alunos se mostravam bastante focados naquilo que estava sendo discutido. 

Por fim, cabem comentários sobre a avaliação final realizada com os alunos, no fim de 

meu estágio. Considero que os resultados, em geral, tenham sido bons, mas alguns alunos 

ainda ficaram muito abaixo daquilo que era esperado deles. Associo isso à falta de estudo 

antes das provas. Tal fato ficou evidente através da análise do número de acessos do blog em 

que colocava os materiais preparados em aula. Os índices foram baixos, e o número de 

visualizações, pequeno, exceto no dia anterior à avaliação. Ou seja, os alunos não 

demostraram ter o hábito de estudar sempre, o que influenciou nos resultados da avaliação 

final. Com base nisso, no futuro, pretendo utilizar outras metodologias já conhecidas, como o 

Just-In-Time Teaching
14

, para contornar esse problema. 

Além disso, cabe ressaltar que o período de 14 horas-aula é muito restrito para que se 

tenham grandes mudanças no hábito de estudos dos alunos. Para que isso ocorresse, seria 

necessário muito mais tempo, incentivo e cobrança por minha parte. 

Por fim, digo que a experiência que tive na disciplina de Estágio em Docência em 

Física foi interessantíssima. Foi nela que percebi a grandiosidade, a dificuldade e a 

responsabilidade do trabalho de um Professor que busca realmente facilitar a aprendizagem 

dos alunos. Com base em todo trabalho desenvolvido nessa disciplina e ao longo da 

graduação, pretendo me tornar professor, preferivelmente no Ensino Médio. Entretanto, não 

pretendo me tornar professor da rede Estadual de Ensino, uma vez que o salário é 

absurdamente ridículo. 

Em suma, a minha formação de graduação está chegando ao fim e, com ela, um 

período de minha vida. Entretanto, ainda tenho muito a desenvolver a fim de me tornar um 

profissional cada vez mais capacitado. 

                                                
14 Esse método envolve basicamente três etapas: tarefas de leitura (anterior às aulas), discussões em aula sobre as 

tarefas de leitura, atividades em grupo envolvendo as tarefas de leitura. Mais informações podem ser encontradas 

em (ARAUJO e MAZUR, 2013).  
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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO A – RECORDE MUNDIAL DE USAIN BOLT ANALISADO A CADA 20 

METROS, BERLIM 2009 
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8 APÊNDICES 

8.1 APÊNDICE A - FOTOS DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

Figura 2 - Fachada do Colégio 

Fonte: Fernando Pagel Costa 

Figura 3 - Interior do Colégio 

Fonte: Fernando Pagel Costa 

Figura 4 - Sala de Aula 

 

Fonte: Luís Gustavo Pires Rodrigues 

Figura 5 - Corredor da Escola 

 

Fonte: Fernando Pagel Costa 
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8.2 APÊNDICE B – CARTA: PROBLEMATIZAÇÃO DO REFERENCIAL 
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8.3 APÊNDICE C – MATERIAL DE APOIO 1 

Referencial (Sistema de Referência) 

Em Física, Sistema de Referência ou Referencial é utilizado para registrar grandezas 

físicas como posição, velocidade, aceleração. 

Posição 

Posição é a localização de um ponto em um determinado sistema de referência.  

Distância Percorrida 

A Distância Percorrida por um objeto durante o movimento é a medida da linha de 

trajetória do corpo. Para exemplificar esse conceito, considere um automóvel que se move 

desde o prédio A até a casa B, segundo a trajetória representada na Figura 1. Antes de iniciar 

o movimento, o contador de quilometragem do automóvel é zerado. 

 

 

Figura 1 

Quando o automóvel chega em B, o contador de quilometragem do carro marca 50 

km. Essa é a medida é a distância percorrida pelo automóvel. 

Características  

 Grandeza escalar. 

 Só pode tomar valores positivos ou nulos.  

 Unidade do SI: metros(m). 

Deslocamento 

Voltando ao exemplo anterior, o automóvel sai do ponto A e chega ao ponto B. O 

módulo do deslocamento efetuado pelo corpo é a medida do comprimento da linha reta que 

vai do ponto A ao ponto B. 

Então, como ilustrado na Figura 2, o automóvel percorreu uma Distância de 50 km e o 

módulo de seu Deslocamento foi de 30 km. Para determinar o deslocamento de um corpo, não 

precisamos saber qual a trajetória do corpo. Basta saber os pontos de partida e chegada. 
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Figura 2 

Características 

 Grandeza vetorial.  

 Este vetor sai da posição inicial e acaba na posição final. 

Unidade do SI: m(metros). 

 

No exemplo apresentado, o vetor tem início no ponto A e termina no ponto B. 

Como calcular o Deslocamento de um corpo? 

Para calcular o módulo do deslocamento de um corpo, traça-se uma linha reta unindo a 

posição final à posição inicial: 

Deslocamento = Posição Final – Posição Inicial 

Quando analisamos o movimento em apenas uma dimensão, denominamos o 

deslocamento por Δx (onde o símbolo Δ(delta) representa variação e x representa posição. Lê-

se, portanto, variação de posição); 

Posição final por xf (x de posição e f de final); 

Posição inicial por xi (x de posição e i de inicial). 

Simplifica-se então a escrita da expressão indicada acima da seguinte forma: 

Δx = xf - xi 

Movimento 

Um corpo está em movimento quando muda de posição, ao longo do tempo, em 

relação a determinado referencial.  

Repouso 

Se o corpo não muda a posição em relação a determinado referencial, ao longo do 

tempo, dizemos que ele se encontra em repouso. 
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Repouso x Movimento 

 Repouso e movimento são conceitos relativos a algum referencial. Um corpo que está 

parado em relação a um dado referencial pode estar em movimento se analisado a partir de 

outro referencial. 

Ex.: Uma pessoa que está sentada dentro de um ônibus que está se movimentando em relação 

a uma sinaleira. Sobre essa pessoa é correto afirmar que em relação a um referencial fixo no 

ônibus, a pessoa está parada. Por outro lado, em relação a um referencial fixo na sinaleira, ela 

está se movimentando. 

 

Velocidade Média 

Razão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo necessário para percorrê-lo. 

    
                    

                  
 

Unidade do SI: 
 

 
 

É importante saber transformar de km/h para m/s e vice-versa. Para isto, basta converter 

kmm e hs ou mkm e sh.  

 

Na prática, utilizamos a “regrinha” abaixo, que não é nada além do que foi dito anteriormente. 

 

 

Velocidade Instantânea 

Quando o intervalo de tempo é muito pequeno, tendendo a zero, temos o valor da velocidade 

instantânea. Basta lembrar o que foi comentado no exemplo do Usain Bolt. 

Ex.: O velocímetro do carro mostra o módulo da velocidade instantânea do carro. 

 

Velocidade 

Em uma dimensão temos que o módulo da velocidade é dado por: 
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Unidade do SI: 
 

 
 

 É um vetor, ou seja, possui módulo, direção e sentido.  

 Só faz sentido falar em velocidade em relação a um determinado referencial. 

 Deve-se tomar cuidado com o sinal da velocidade, pois ele indica o sentido do 

deslocamento para um determinado referencial. 

 

Figura 3 

 

  

Referências 

http://www.aulas-fisica-quimica.com/7f_07.html 

http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/fisica/fundamentos-da-cinematica-

escalar/repouso-movimento.html 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Referencial 

http://www.infoescola.com/fisica/movimento-retilineo-uniforme/ 

  

http://www.aulas-fisica-quimica.com/7f_07.html
http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/fisica/fundamentos-da-cinematica-escalar/repouso-movimento.html
http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/fisica/fundamentos-da-cinematica-escalar/repouso-movimento.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Referencial
http://www.infoescola.com/fisica/movimento-retilineo-uniforme/
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8.4 APÊNDICE D – ATIVIDADE 1 – AULAS 3 E 4 

Atividade 1 

 

Leia a seguinte notícia e responda as pergunta. 

“Cristiano Ronaldo quase bate recorde de velocidade de Bolt em jogo do 

espanhol” 

“Grande destaque da vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid, na noite do 

último sábado, por 2 a 0, o atacante Cristino Ronaldo, autor de um dos gols e de uma 

assistência para o tento do alemão Özil, quase quebrou um recorde mundial. Porém, a marca 

não restringe ao futebol, mas sim ao atletismo. 

Aos 32 minutos do segundo tempo, o português deu uma arrancada, durante um 

contra-ataque do Real Madrid, e percorreu 96 metros antes de finalizar na trave defendida 

pelo goleiro Courtois. E o tempo que ele gastou nesta explosão foi exatos 10 segundos...” 

 

Fonte: http://virgula.uol.com.br/esporte/futebol/cristiano-ronaldo-quase-bate-recorde-

de-velocidade-de-bolt-em-jogo-do-espanhol 

 

a) Qual foi a velocidade média de Cristiano Ronaldo? 

b) Qual a razão entre a velocidade média de Cristiano Ronaldo nessa trajetória e a 

velocidade média Usain Bolt na prova em que bateu o recorde mundial? (Velocidade Média 

de Usain Bolt na prova: 10,44 m/s). Interprete seu resultado. 

  

http://virgula.uol.com.br/esporte/futebol/cristiano-ronaldo-quase-bate-recorde-de-velocidade-de-bolt-em-jogo-do-espanhol
http://virgula.uol.com.br/esporte/futebol/cristiano-ronaldo-quase-bate-recorde-de-velocidade-de-bolt-em-jogo-do-espanhol
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8.5 APÊNDICE E – ATIVIDADE 2 – AULAS 3 E 4 

Atividade 2 

 

O planeta Kepler 62-e é um exoplaneta que está numa Zona Habitável e está a uma 

distância de 1200 anos-luz da Terra. Vamos supor que nesse planeta há vida inteligente 

comunicável e que desejamos entrar em contato com a população desse planeta.  

Dados:                        

1 ano   3,16.10
7
 s  

a) A partir do instante em que enviássemos uma mensagem, qual seria o menor 

tempo, em anos, para que tivéssemos uma resposta?  

b) Considere uma nave espacial que saia da Terra e vá para Kepler 62-e. Considere 

que a nave viaje em MRU com módulo de velocidade de 20000 m/s. Quanto 

tempo, em anos, levaria essa viagem?  

c) Seria viável fazer essa viagem? Responda em algumas linhas. (Essa pergunta não 

tem resposta fechada, o que contará na avaliação será sua habilidade de 

argumentação). 
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8.6 APÊNDICE F – MATERIAL DE APOIO 2 

MRU 

Quando um objeto desloca-se sobre uma 

linha reta, sempre na mesma direção e 

sentido, percorrendo deslocamentos iguais 

em intervalos de tempo iguais, diz-se que 

ele está em MRU. No MRU a velocidade 

média e a velocidade instantânea são 

sempre iguais. Cabe salientar que no MRU 

a distância percorrida e o módulo do 

deslocamento também são iguais. 

 

Ex.: Propagação da Radiação 

Eletromagnética (Luz, Ondas de Rádio,...). 

A radiação eletromagnética viaja em MRU 

com a velocidade da luz, que no vácuo é 

aproximadamente 3,0.10
8
m/s 

 

Gráficos do MRU 

Posição x Tempo 

 

 Inclinação da reta e a indicação da 

Velocidade 

Os gráficos presentes na Figura 1 

representam os movimentos, em MRU, de 

um carro e de uma bicicleta. Nos dois 

casos, o módulo da velocidade do carro é 

maior que o módulo da velocidade da 

bicicleta. No exemplo ilustrado, o carro 

tem um maior deslocamento do que a 

bicicleta num dado intervalo de tempo.  

 

Figura 1 

 Velocidade Positiva 

Os gráficos representados na Figura 2 

mostram casos objetos em MRU com a 

velocidade positiva, ou seja, que se 

movimentam no mesmo sentido para o 

qual aponta o referencial. O que muda de 

um gráfico para o outro é a posição da qual 

partiu o objeto. 

 

Figura 2 

 Velocidade Negativa 

Os gráficos representados na Figura 3 

mostram casos de objetos em MRU com a 

velocidade negativa, ou seja, que se 

movimentam no sentido contrário do qual 
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aponta o referencial. O que muda de um 

gráfico para o outro é a posição da qual 

partiu o objeto estudado. 

Figura 3 

Velocidade x Tempo 

 Velocidade Positiva 

O gráfico da Figura 4 representa os 

movimentos de um carro e de uma 

bicicleta em MRU. Como a velocidade do 

carro e da bicicleta são positivas, eles estão 

se movimentando no mesmo sentido para o 

qual aponta o referencial. Nesse caso, o 

módulo da velocidade do carro é maior que 

o módulo da velocidade da bicicleta. 

 

Figura 4 

 Velocidade Negativa 

O gráfico da Figura 5 representa os 

movimentos de um carro e de uma 

bicicleta em MRU. Como a velocidade do 

carro e da bicicleta são negativas, eles 

estão se movimentando no sentido 

contrário para o qual aponta o referencial. 

Nesse caso, o módulo da velocidade do 

carro é maior que o módulo da velocidade 

da bicicleta. 

 

Figura 5 

 Área do Gráfico 

A área sob a curva nos dá o deslocamento 

de um corpo. 

 

Deslocamento Positivo 

 A Figura 6 mostra o gráfico v x t de 

um corpo se movimentando no mesmo 

sentido para o qual aponta o referencial. 
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Figura 6 

 

Deslocamento Negativo 

 A Figura 7 mostra o gráfico v x t de 

um corpo se movimentando no sentido 

contrário para o qual aponta o referencial. 

 

Figura 7 

MRUV 

 

No MRUV, a velocidade de um corpo 

varia de maneira uniforme. Isso implica 

que o módulo da velocidade do corpo 

aumenta ou diminui valores iguais em 

intervalos de tempos iguais. Em outras 

palavras, a aceleração no MRUV é sempre 

a mesma. 

 

Equações do MRUV 

 

Utilizar as equações com as unidades do 

SI.  

 Função da Velocidade em relação 

ao Tempo 

         

 

v = velocidade; vi = velocidade inicial; a = 

aceleração. 

 Função da Posição em relação ao 

Tempo 

 

          
 

 
    

 

x = posição; xi = posição inicial; vi = 

velocidade inicial; a = aceleração; 

t=tempo. 

 Equação de Torricelli 

 

            

 

v = velocidade; vi = velocidade inicial; a = 

aceleração; Δx = deslocamento 

 

Referências: 

GASPAR, Alberto. Física. São Paulo. 

Ática, 2000. 

  

http://www.infoescola.com/fisica/movimento-retilineo-uniforme/


70 

 

 

 

8.7 APÊNDICE G – SIMULAÇÕES DO MODELLUS – AULAS 5,6 E 7 

Nesse apêndice são apresentadas as screenshoots das simulações do Modellus 

utilizadas nas aulas 5,6 e 7.  

 

Simulação G1: movimento da sonda Espacial Voyager, utilizada para explicar o MRU. 
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Simulação G2: ultrapassagem de dois carros de F1 
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Simulação G3: dois aviões em MRU que se deslocam em sentidos contrários. 
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Simulação G4: um trem que se desloca em MRU entre determinadas estações e permanece parado nelas durante 

um determinado intervalo de tempo. 
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8.8 APÊNDICE H – LISTA DE EXERCÍCIOS SOBRE GRÁFICOS DE MRU 

1 - O gráfico a seguir representa o 

movimento de uma partícula.

 

a) Que tipo de movimento está 

representado? MRU ou MRUV? 

R:______________ 

b) Qual a posição inicial da partícula? 

R:________________ 

c) Qual grandeza física está associada com 

a inclinação desta reta? 

R:________________ 

d) A velocidade é positiva ou negativa? 

R:___________________ 

 

2 - O gráfico a seguir representa o 

movimento de uma partícula. 

 

 

a) Que tipo de movimento está 

representado? MRU ou MRUV? 

R:______________ 

b) Qual a posição inicial da partícula? 

R:________________ 

c) Qual grandeza física está associada com 

a inclinação desta reta? 

R:________________ 

d) A velocidade é positiva ou negativa? 

R:___________________ 

 

3 - No gráfico, representam-se as posições 

ocupadas por um corpo que se desloca 

numa trajetória retilínea, em função do 

tempo. 

 

Pode-se, então, afirmar que o módulo da 

velocidade do corpo. 

a) aumenta no intervalo de 0s a 10s. 

b) diminui no intervalo de 20s a 40s. 

c) tem o mesmo valor em todos os 

diferentes intervalos de tempo. 

d) é constante e diferente de zero no 

intervalo de 10s a 20s. 

e) é maior no intervalo de 0s a 10s. 

4- Observe o gráfico abaixo, considere um 

referencial que aponte para a direita. 
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Associe os pontos 1, 2 e 3 marcados no 

gráfico com as figuras A, B e C. 

 

1 – (      ) 

2 – (      ) 

3 – (      ) 

5 - Um ponto material movimenta-se sobre 

uma trajetória retilínea e sua posição varia 

com o tempo de acordo com o gráfico a 

seguir. Além disso, considere um 

referencial que aponte para a direita. 

 

a) Qual o tipo de movimento entre os 

instantes 2 s a 4 s (MRU ou MRUV)? 

R:_____________ 

b) Entre 0 s e 2 s o objeto está parado ou 

em movimento? 

R:_____________ 

c) Entre 4 s e 5 s o objeto está parado ou 

em movimento? 

R:_____________ 

 

d) Entre os instantes 2s a 4s o movimento 

é para a direita ou para a esquerda? 

R:_____________ 

 

6 - (UFPR Adaptada) Um trem de 

passageiros executa viagens entre algumas 

estações. Durante uma dessas viagens, um 

passageiro anotou a posição do trem e o 

instante de tempo correspondente e 

colocou os dados obtidos no gráfico 

abaixo: 

 

Considerando as informações do gráfico, 

assinale V(verdadeiro) ou F(falso). 

 

( ) Nessa viagem, o trem para em 

quatro estações diferentes. 

( ) O trem retorna à primeira estação 

após oito horas de viagem. 

( ) O trem executa movimento 

retilíneo uniforme entre as estações. 

( ) O módulo da velocidade do trem, 

durante a primeira hora de viagem, é 

menor do que em qualquer outro trecho. 
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8.9 APÊNDICE I – ATIVIDADE DAS “CARTINHAS” DOS CARROS 
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*Informações sobre o tempo que os carros levam para ir de 0 km/h até 100 km/h foram 

retiradas de: http://fastestlaps.com/ 

  

http://fastestlaps.com/


85 

 

 

 

8.10 APÊNDICE I – ROTEIRO EXPERIMENTAL DA AULA EXTRA – COEFICIENTE 

DE RESTITUIÇÃO 

Ouvindo o Coeficiente de Restituição 

Roteiro do Aluno 

 

Descrição da Atividade 

O coeficiente de restituição é uma propriedade que está relacionada com a colisão 

entre dois objetos. Por exemplo, podemos pegar uma bola de futebol de campo, outra de 

futebol de salão e uma de basquete e as colocarmos todas numa mesma altura em relação ao 

solo. Se soltarmos as três, no mesmo instante de tempo, perceberemos algo interessante: cada 

uma delas vai ficar quicando durante um determinado intervalo de tempo. Qual a grandeza 

física que indica essa diferença no quique das três situações? O coeficiente de restituição.  

Existe uma situação na qual saber medir esse coeficiente é muito importante. O 

processo de produção de bolas para utilização em campeonatos esportivos de alto rendimento. 

Afinal, por exemplo, quando uma determinada empresa produz uma bola de futebol, ela não 

quer que essa bola quique como uma bola de basquete ou como uma bola de futebol de salão. 

Ou seja, essas empresas precisam medir o coeficiente de restituição e ver se ele está dentro do 

padrão permitido.  

Objetivos 

Medir o coeficiente de restituição do impacto de algumas bolas com diferentes pisos, 

utilizando os UCA’s, microfones, um software de gravação de áudio e as equações da 

cinemática.  

Procedimentos 

1) Habilitar a gravação de Som 

Em alguns UCAs, a gravação de som pode estar desabilitada. Então, vá em: 

Menu PrincipalSistemaPreferênciasSom 

Abrirá uma nova janela. Então, vá na aba “Gravando”. Veja se a gravação de som está 

habilitada. Você deverá ver uma imagem como a Figura 1. Caso tenha um “X” em cima do 

microfone, clique nele para habilitar a gravação de som. Feito isso, você deve ver uma 

imagem similar à Figura 1. Então, feche essa janela de configurações. 
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Figura 1 

 

2) Abrindo o Software Audacity. 

Vá em: Menu PrincipalMultimídiaAudacity. 

3) Procedimento de gravação. 

Procure fazer a gravação com pouco barulho ao redor. Para iniciar a gravação, posicione a 

bola na altura da cabeça de um colega. Antes de soltar a bola, inicie a gravação apertando o 

botão gravar, indicado na Figura 2. 

 

Figura 2 

Após a bola parar de quicar, clique no botão parar, indicado na Figura 2. 

Após finalizada a gravação, você deverá ter uma imagem similar à Figura 3 na tela do UCA. 

 

Figura 3 

4) Análise da gravação. 

Pressionando o botão esquerdo do mouse, selecione os dois primeiros “picos”, que são 

referentes ao primeiro e segundo quiques, conforme a Figura 4. 

 

Figura 4 

Quique 1 

Quique 2 

Quique 1 

Quique 2 

Quique 3 

Quique 3 



87 

 

 

 

Com esse intervalo selecionado, aperte o botão “Ajustar Zoom”, mostrado na Figura 5. 

 

Figura 5 

Após o clique, você verá uma imagem parecida com a Figura 6. 

 

Figura 6 

Selecione os dois primeiros picos, conforme a Figura 7. 

 

Figura 7 

Com o intervalo selecionado, olhe para a parte inferior do software Audacity e você verá uma 

imagem como a da Figura 8. 

 

Figura 8 

Clique com o botão esquerdo do mouse na caixa circulada na Figura 8. Você verá o que segue 

na Figura 9. Então selecione a opção “hh:mm:ss + milissegundos”. 
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Figura 9 

Faça o mesmo procedimento para a caixa ao lado, conforme a Figura 10, selecionando a 

opção “hh:mm:ss + milissegundos”. 

 

Figura 10 

Feito isso, clique na opção “Tamanho” e você verá algo parecido com a Figura 11. 

 

Figura 11 

Na Figura 11, o valor t_aud_1 = 0,826 s, representa o tempo de subida e descida entre o 

primeiro e o segundo quique, na situação analisada anteriormente.  
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Repita o procedimento para cada intervalo de subida e descida conforme é mostrado na Figura 

12 e complete a Tabela 1 que está presente no arquivo “coeficiente_restituicao.ods”, 

encontrado na área de trabalho do UCA.  

 

Figura 12 

 

Tabela 1 

t_aud_1 Tempo entre primeiro e segundo 

quique 

t_aud_2 Tempo entre segundo e terceiro quique 

t_aud_3 Tempo entre terceiro e quarto quique 

t_aud_4 Tempo entre quarto e quinto quique 

 

 

Calculando o Coeficiente de Restituição 

Como foi explicado pelo professor, o coeficiente de restituição para esse caso, é calculado da 

seguinte maneira: 

  
  
  
 
  
  
 
  
  
   

Da cinemática, mostramos sem dificuldades que: 
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Então, podemos reescrever o coeficiente de restituição da seguinte maneira: 

  
  
  
 
    

       
 

    
       
 

 

Simplificando a expressão acima, 

  
       

       
 

De uma maneira mais geral, 
 

  
       

       
 
       

       
 
       

       
 

 
Esses cálculos, mostrados anteriormente, serão efetuados automaticamente pelo arquivo 

“coeficiente_restituicao.ods” do Calc do Libre Office. 

Com posse dos valores da Tabela 2 calculados automaticamente no arquivo 

“coeficiente_restituicao.ods”, complete a tabela abaixo. 

 

Tabela 2 

Bola/Superfície Média dos   

_____________/Piso  

_____________/Piso  

_____________/Piso  

_____________/Piso  

_____________/Piso  

 

Conclusões 

Com base no que foi feito, faça um pequeno resumo do experimento realizado em sala e dos 

resultados obtidos. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Referências: 

http://omnis.if.ufrj.br/~carlos/palestras/mecgravador/mecanica_gravador.pdf 

http://www.if.ufrj.br/~carlos/conferencias/som/som.pdf 

http://www.if.ufrj.br/~carlos/artigos/RBEF2012_cronometro.pdf 

http://www.if.ufrj.br/~carlos/artigos/snef2011vsom.pdf 

  

http://omnis.if.ufrj.br/~carlos/palestras/mecgravador/mecanica_gravador.pdf
http://www.if.ufrj.br/~carlos/conferencias/som/som.pdf
http://www.if.ufrj.br/~carlos/artigos/RBEF2012_cronometro.pdf
http://www.if.ufrj.br/~carlos/artigos/snef2011vsom.pdf
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8.11 APÊNDICE J – SIMULAÇÕES DO MODELLUS – AULAS 10,11 E 12 

Nesse apêndice são apresentadas as screenshoots das simulações do Modellus 

utilizadas nas aulas 10,11 e 12.  

 

 

Simulação J1: situação de uma corrida de arrancada, na qual os dois carros estão em MRUV. 
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Simulação J2: carro que se movimenta em MRUV no sentido contrário ao qual aponta o referencial. 



94 

 

 

 

 

Simulação J3: carro que anda em MRU durante um intervalo de tempo. Após esse intervalo, começa a frear com 
uma aceleração constante até que pare. 
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8.12 APÊNDICE K – LISTA DE EXERCÍCIOS COM CARÁTER AVALIATIVO 

Atividade Avaliativa Individual – 20 pontos 

 

DATA DE ENTREGA: 18/11 

 

Entregar as folhas com TODOS os cálculos. 

Nessa folha, a resposta final deve estar a caneta.  

 

Aula 1 

Distância Percorrida; Deslocamento; Repouso e 

Movimento. 

 

1-(UNITAU-SP Adaptada) Um móvel parte do 

km 50, indo até o km 60, de onde, mudando o 

sentido do movimento, vai até o km 32. O módulo 

do deslocamento e a distância percorrida são 

respectivamente: 

 

a) 28 km e 28 km  b) 18 km e 38 km 

c) − 18 km e 38 km d) − 18 km e 18 km 

e) 38 km e 18 km 

 

2-Um carro parte do km 20, vai até o km 70, onde, 

mudando o sentido do movimento, vai até o km 30 

em uma estrada. O módulo do deslocamento e a 

distância efetivamente percorrida são, 

respectivamente, iguais a: 

 

a) 90 km e 10 km  b) 10 km e 90 km 

c) − 10 km e 90 km d) 10 km e 10 km 

e) 90 km e 90 km  

 

3-(UFB) Você, deitado confortavelmente e imóvel 

na rede em sua casa de praia em Ilha Bela, está em 

repouso ou em movimento? 

 

4-Em relação ao conceito de movimento e repouso 

assinale a alternativa FALSA: 

 

a) O Sol está em movimento em relação à Terra. 

b) É possível que um móvel esteja em movimento 

em relação a um referencial e em repouso em 

relação a outro referencial. 

c) Se um móvel está em movimento em relação a 

um sistema de referência, então ele estará em 

movimento em relação a qualquer outro referencial. 

d) Se um corpo A está em repouso em relação a 

outro B, então o corpo B estará em repouso em 

relação a A. 

e) É possível um corpo A estar em movimento em 

relação a outros dois corpos B e C e termos o corpo 

B em repouso em relação a C. 

 

5-(PUCSP) A afirmação “todo movimento é 

relativo” significa que: 

a) Todos os cálculos de velocidade são imprecisos.                 

b) Não existe movimento com velocidade 

constante. 

c) A velocidade depende sempre de uma força. 

d) A velocidade depende sempre de uma aceleração 

e) A descrição de qualquer movimento requer um 

referencial. 

 

Aula 2 

Velocidade; MRU. 

 

6-(PUCCAMP) A velocidade da luz, no vácuo, 

vale aproximadamente         m/s. Para percorrer 

a distância entre a Lua e a Terra, que é de 

       km, a luz leva: 

a) 11,7 s  b) 8,2 s  c) 4,5 s 

d) 1,3 s  e) 0,77 s 

 

7-(Unesp Adaptada) Há cerca de  500 anos, 

Cristóvão Colombo partiu de Gomera (Ilhas 
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Canárias) e chegou a Guanahani (Ilhas Bahamas), 

após navegar cerca de 3000 milhas marítimas 

(5556km) durante 33 dias. Considerando que um 

dia tem 86400 segundos, a velocidade média da 

travessia oceânica, no sistema Internacional (SI) de 

Unidades, foi aproximadamente: 

 

a) 2 . 10-2 m/s.  b) 2 . 10-1 m/s.  

c) 2 . 100 m/s.  d) 2 . 101 m/s.  

e) 2 . 102 m/s 

 

8-(Unesp) Ao passar pelo marco "km 200" de uma 

rodovia, um motorista vê um anúncio com a 

inscrição: "ABASTECIMENTO E 

RESTAURANTE A 30 MINUTOS". Considerando 

que este posto de serviços se encontra junto ao 

marco "km 245" dessa rodovia, pode-se concluir 

que o anunciante prevê, para os carros que trafegam 

nesse trecho, uma velocidade média, em km/h, de 

a) 80.  b) 90.  c) 100. 

d) 110.  e) 120. 

 

9-(Fei Adaptado) Em 1946 a distância entre a 

Terra e a Lua foi determinada por um radar. Se o 

intervalo de tempo entre a emissão do sinal de radar 

e a recepção do eco foi de 2,56s, qual a distância 

entre a Terra e a Lua? (velocidade do sinal de radar 

é 3x108m/s). 

a) 7,68 . 108m  b) 1,17 . 108m  

c) 2,56 . 108m  d) 3,84 . 108m 

e) 7,68 . 108km 

 

Aula 3 

Aceleração; MRUV 

 

10-(UFPE) Um caminhão com velocidade de 36 

km/h é freado e para em 10s. Qual o módulo da 

aceleração média do caminhão durante a freada? 

a) 0,5 m/s² b) 1,0 m/s² c) 1,5 m/s² 

d) 3,6 m/s² e) 7,2 m/s² 

 

11-(PUCRS) Dizer que um movimento se realiza 

com uma aceleração constante de 5 m/s², significa 

que: 

a) em cada segundo o móvel se desloca 5 m. 

b) em cada segundo a velocidade do móvel aumenta 

de 5 m/s. 

c) em cada segundo a aceleração do móvel aumenta 

de 5 m/s. 

d) em cada 5s a velocidade aumenta de 1 m/s 

e) a velocidade é constante e igual a 5 m/s. 

 

12- Um Chevrolet Corvette Z06 vai de 0 km/h a 

100 km/h em 3,6 segundos. Qual é a aceleração 

média, em unidades do SI, deste modelo de carro? 

 

13- Qual a diferença entre velocidade e aceleração? 

 

14-(Hewitt) Qual é maior, uma aceleração de 

25km/h para 30km/h ou uma de 96km/h para 

100km/h, se ambas acontecem no mesmo intervalo 

de tempo? 

 

15- Imagine que essa é uma “foto” de um instante 

do movimento de um carro. Sobre cada uma das 

situações, complete a tabela abaixo. 

 

Pergunta Situação 1 Situação 2 

O carro está andando 

para a direita ou para 

a esquerda? 

  

Se o carro estiver em 

MRUV, após 1 s, 
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qual será a 

velocidade do carro? 

O módulo da 

velocidade está 

aumentando ou 

diminuindo? 

  

O referencial não foi 

desenhado de 

propósito. Você 

saberia dizer se ele 

aponta para a 

esquerda ou para a 

direita? 

  

 

 

16-Imagine que essa é uma “foto” de um instante 

do movimento de um carro. Sobre cada uma das 

situações, responda aos questionamentos abaixo. 

 

Pergunta Situação 1 Situação 2 

O carro está 

andando para a 

direita ou para a 

esquerda? 

  

Se o carro estiver 

em MRUV, após 1 

s, qual será a 

velocidade do 

carro? 

  

O módulo da 

velocidade está 

aumentando ou 

diminuindo? 

  

O referencial não 

foi desenhado de 

propósito. Você 

saberia dizer se ele 

aponta para a 

esquerda ou para a 

direita? 

  

 

Aula 4 

MRUV 

 

17-(Pietrocola Adaptado) Os grandes aviões 

comerciais possuem velocidade de cruzeiro de 700 

km/h a 900 km/h. Durante a operação de 

aterrisagem, eles diminuem drasticamente a 

velocidade e fazem o pouso com velocidade entre 

150 km/h e 250 km/h. Suponha que, durante um 

pouso, um avião toque a pista com 180 km/h de 

velocidade e inicie uma aceleração de -4 m/s² 

(desacelerando). Qual o tamanho mínimo da pista 

para que ele possa fazer o pouso? 

 

18- (PUCSP Adaptada) Ao iniciar a travessia de 

um túnel retilíneo de 200 metros de comprimento, 

um automóvel de dimensões desprezíveis, em 

relação ao túnel, movimenta-se com velocidade de 

25 m/s. Durante a travessia, desacelera 

uniformemente, saindo do túnel com velocidade de 

5 m/s. 

 

O módulo de sua aceleração, nesse percurso, foi de 

a) 0,5 m/s² 

b) 1,0 m/s² 

c) 1,5 m/s² 

d) 2,0 m/s² 

e) 2,5 m/s² 

 

Aulas 5 e 6 

Gráficos MRU e MRUV 
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O enunciado a seguir refere-se às questões 19 e 20. 

(Enem-MEC) Em uma prova de 100 m rasos, o 

desempenho típico de um corredor padrão é 

representado pelo gráfico a seguir: 

 

19- Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo 

a velocidade do corredor é aproximadamente 

constante? 

a) Entre 0 e 1 segundo.  

b) Entre 1 e 5 segundos.  

c) Entre 5 e 8 segundos. 

d) Entre 8 e 11 segundos.  

e) Entre 12 e 15 segundos. 

 

20- Em que intervalo de tempo o corredor apresenta 

aceleração máxima? 

a) Entre 0 e 1 segundo.  

b) Entre 1 e 5 segundos.  

c) Entre 5 e 8 segundo. 

d) Entre 8 e 11 segundos. 

e) Entre 9 e 15 segundos. 

 

21-(UFSC Adaptada) Dois trens partem, em 

horários diferentes, de duas cidades situadas nas 

extremidades de uma ferrovia, deslocando-se em 

sentidos contrários. O trem azul parte da cidade A 

com destino à cidade B, e o trem prata da cidade B 

com destino à cidade A. O gráfico representa as 

posições dos dois trens em função do horário, tendo 

como origem a cidade A (d= 0). 

 

Considerando as informações do gráfico, assinale V 

(Verdadeiro) ou F (Falso). 

 

( ) A distância entre as duas cidades é de 

720 km. 

( ) Os dois trens gastam o mesmo tempo no 

percurso: 12 horas. 

( ) A velocidade média dos trens é de 60 

km/h, em módulo. 

( ) O trem azul partiu às 4 horas da cidade 

A. 

( ) Os dois trens se encontram às 11 horas. 

( ) O tempo de percurso do trem prata é de 

18 horas. 

 

 

22-(UFPB Adaptada) Dois automóveis 1 e 2, 

colocados lado a lado, iniciam o movimento, numa 

avenida retilínea, no mesmo instante t = 0. As 

velocidades desenvolvidas pelos automóveis, em 

função do tempo, são descritas no gráfico a seguir. 

Os deslocamentos  dos automóveis 1 e 2 até o 

instante T são, respectivamente, d1 e d2. Suas 

correspondentes acelerações médias nesse intervalo 

de tempo ΔT são a1 e a2. Desse modo, é correto 

afirmar que: 
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a) d1 > d2 e a1 = a2 

b) d1 < d2 e a1 < a2 

c) d1 > d2 e a1 < a2 

d) d1 = d2 e a1 < a2 

e) d1 < d2 e a1 > a2 
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8.13 APÊNDICE L – PROVA 

Avaliação de Física – 60 pontos 

 

Nome:_______________________________________________________________________________ 

 

Turma:__________ 

 

Data:___________ 

 

Observação: Quando houver cálculo, mostre o desenvolvimento da questão.  

Fórmulas 

�⃗⃗�  
 �⃗⃗� 

 𝒕
 �⃗⃗�  

 �⃗⃗� 

 𝒕
 

 

(8 pontos) 1- Defina os conceitos de distância percorrida e de deslocamento. Dê exemplos. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

(8 pontos) 2 – O autódromo de Interlagos é um local onde acontecem diversas corridas automobilísticas de 

grande expressão, entre elas o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Imagine o caso de um carro de Fórmula 1 

que saia da linha de partida, percorra duas voltas e volte para esse mesmo ponto após completar esse percurso. 

Utilize as informações da Tabela 1 para preencher corretamente a Tabela 2.  

 

Tabela 1 

Autódromo de Interlagos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Pr%C3%AAmio_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_1
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Tamanho da 

Pista 

 

4,5 km 

 

 

Tabela 2 

Preencher esta tabela. 

Distância Percorrida  
Módulo do 

Deslocamento 

 

       

 

(8 pontos) 3- (PUCSP) Leia com atenção a tira da Turma da Mônica e as afirmações abaixo. 

 

I. Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e também em relação ao amigo Cebolinha. 

II. Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha. 

III. Em relação a um referencial fixo fora da Terra, Cascão jamais pode estar em repouso. 

 

Estão corretas: 

 

a) apenas I b) I e II  c) I e III           d) II e III   e) I, II e III 

 

Linha de partida 
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(6 pontos) 4- Um ciclista em MRU percorre 1 km em 200 segundos. Qual é o módulo da velocidade desse 

ciclista, em m/s? 

 

RESPOSTA:____________ 

 

 

 

 

 

 

(6 pontos) 5- O planeta Kepler 62-e é um exoplaneta que está numa Zona Habitável e está a uma distância de 

1200 anos-luz da Terra. Vamos supor que nesse planeta há vida inteligente comunicável e que desejamos entrar 

em contato com a população desse planeta. Então, enviaríamos uma mensagem e esperaríamos uma resposta. 

Qual seria o menor tempo, em anos, para que tivéssemos uma resposta?  

 

RESPOSTA:__________ 

 

 

 

 

 

(6 pontos) 6- Um carro varia sua velocidade uniformemente de 0 m/s até 20 m/s em 10 s. Qual o módulo da 

aceleração, em m/s²? 

 

RESPOSTA:___________ 

 

 

 

 

 

 

(9 pontos) 7-(UFPR Adaptada) Um trem de passageiros executa viagens entre algumas estações. Durante uma 

dessas viagens, um passageiro anotou a posição do trem e o instante de tempo correspondente e colocou os dados 

obtidos no Gráfico 1: 
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Gráfico 1 

Considerando as informações do gráfico, assinale V(verdadeiro) ou F(falso). 

 

( ) Nessa viagem, o trem para em quatro estações diferentes. 

( ) O trem retorna à primeira estação após oito horas de viagem. 

( ) O trem executa movimento uniforme entre as estações. 

( ) O módulo da velocidade do trem, durante a primeira hora de viagem, é menor do que em qualquer 

outro trecho. 

 

(9 pontos) 8 – O Gráfico 2 representa a posição de um carro em função do tempo. Analise as afirmativas, 

assinalando V(verdadeiro) ou F(Falso).  

 

Gráfico 2 

 

( ) No intervalo de 0 a 5 segundos o carro anda em MRU. 

( ) O carro anda com uma velocidade positiva no intervalo de 5 a 20 segundos. 

( ) O carro retorna para a posição da qual partiu após 40 segundos. 

( ) O módulo da velocidade do carro é maior no intervalo de 20 a 40 segundos do que no intervalo de 0 a 

5 segundos. 

( ) De 0 a 5 segundos o carro sobe uma lomba. Após isso, anda em linha reta no intervalo de 5 a 20 

segundos e finalmente desce outra lomba.  
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8.14 APÊNDICE M – APRESENTAÇÃO DE SLIDES DAS AULAS 1 E 2 
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8.15 APÊNDICE N – APRESENTAÇÃO DE SLIDES DAS AULAS 3 E 4 
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8.16 APÊNDICE O – APRESENTAÇÃO DE SLIDES AULAS 5,6 E 7 
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8.17 APÊNDICE P – APRESENTAÇÃO DE SLIDES DAS AULAS 8 E 9 
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8.18 APÊNDICE Q – APRESENTAÇÃO DE SLIDES DAS AULAS 10,11 E 12 
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8.19 APÊNDICE R – QUESTIONÁRIO SOBRE ATITUDES DE FÍSICA 

Nome: 

Idade: 

 

Qual sua disciplina favorita e qual você menos gosta? Por quê? 

 

Você gosta de Física? Comente sua resposta. 

 

“Eu gostaria mais de Física se...” complete a sentença. 

 

O que você acha mais interessante na Física? E menos interessante? 

 

Que tipo de assunto você gostaria que fosse abordado nas aulas de Física? 

 

Você vê alguma utilidade em aprender Física? Comente sua resposta. 

 

Quais dificuldades você costuma ter ao estudar Física? 

 

Você trabalha? Se sim, em quê? 

 

Qual profissão você pretende seguir? 

 

Pretendes fazer algum curso superior? Qual? Em que instituição? 


