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Este trabalho apresenta uma proposta didática voltada à realização de atividade 

experimental utilizando o Arduino como ferramenta de ensino aprendizagem com 

estudantes do ensino médio de uma escola da rede pública estadual na cidade de Marabá - 

Pará. Enfoca-se sobre os conceitos elementares da Cinemática, da Termometria e 

princípios fundamentais em Eletrodinâmica utilizando a plataforma na aquisição 

automática de dados nos experimentos.   No campo teórico, a proposta fundamenta-se na 

aprendizagem significativa de Ausubel, na teoria do desenvolvimento intelectual de Bruner 

e na transposição didática de Chevallard. A metodologia utilizada na proposta didática 

contou com a aplicação de instrumentos de controle e avaliação, respectivamente, 

sequências didáticas, roteiros e questionários avaliativos de aprendizagem, estes 

instrumentos possibilitam organizar as atividades e avaliar o nível de compreensão acerca 

dos conceitos abordados nos experimentos. Os resultados são apresentados por intermédios 

de tabelas e gráficos, após a análise e correlação dos dados obtidos pelos estudantes. Por 

fim conclui-se que o desenvolvimento de atividades utilizando o Arduino quer por sua 

versatilidade, funcionalidade e facilidade de programação, aliadas a teorias de ensino e a 

instrumentos de avaliação apresentam resultados satisfatórios de aprendizagem.  
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This paper presents a didactic proposal aimed at the realization of an experimental activity 

using Arduino as a teaching tool with high school students of a state public school in the 

city of Marabá - Pará. It focuses on the elementary concepts of Kinematics, Thermometry 

and fundamental principles in Electrodynamics using the platform in the automatic 

acquisition of data in the experiments. In the theoretical field, the proposal is based on the 

significant learning of Ausubel, Bruner's theory of intellectual development and didactic 

transposition of Chevallard. The methodology used in the didactic proposal had the 

application of control and evaluation instruments, respectively, didactic sequences, scripts 

and evaluation questionnaires of learning, these instruments make it possible to organize 

the activities and evaluate the level of understanding about the concepts addressed in the 

experiments. The results are presented through tables and graphs, after the analysis and 

correlation of the data obtained by the students. Finally, it is concluded that the 

development of activities using the Arduino, due to their versatility, functionality and ease 

of programming, together with teaching theories and evaluation tools present satisfactory 

learning results. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, nas aulas de Física do ensino médio, salvo raras exceções, observa-se 

uma disparidade com relação às atividades de ensino aprendizagem em Física: de um lado, 

professores que ensinam fórmulas (receitas) para resolução de problemas, e do outro, 

estudantes com inúmeras dificuldades na compreensão da maioria dos conteúdos de Física.  

 Na maioria das vezes, essas atividades de ensino - especialmente as atividades 

experimentais, não traduzem aos anseios e expectativas por parte tanto dos docentes 

quanto dos discentes, a abstração e a subjetividade em temas complexos tais como são os 

da Física, tornam-se entraves no processo de ensino para os alunos, principalmente, em se 

tratando de uma escola contextualizada em um cenário nada animador, em que os 

elementos e práticas de ensino não convergem para um ambiente em que a pluralidade de 

ideias e o protagonismo estudantil estejam sempre em segundo plano.  

Na área de Ciências na Natureza, Matemática e suas Tecnologias - parte III dos  

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), especificamente na seção Conhecimentos de 

Física, acentua-se a importância da Física na formação do cidadão enfatizando o 

protagonismo científico do estudante na escola média e que “[...] permita ao indivíduo a 

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

interação do ser humano com a natureza.” 

Os PCN contribuíram para o diálogo pedagógico entre o eixo temático na 

perspectiva do protagonismo do estudante em sala, apesar disso, ainda existem escolas 

públicas que não dispõem de uma estrutura adequada para estes fins, além disso, a maior 

parte das aulas permanece da mesma forma há bastante tempo: providas de passividade e 

desprovidas de qualquer metodologia ativa de ensino.  

Nesse aspecto, traduz-se como metodologia ativa de ensino uma concepção 

educacional que coloca os estudantes como principais agentes de seu aprendizado, ou seja, 

nessa concepção o aluno deixa ser um sujeito passivo (que apenas escuta) e passa a ser um 

membro ativo na construção do saber por meio de estímulos sobre o conhecimento e 

análise de problemas. 

Nessa perspectiva, Andrade et al (2016, p. 209) menciona que muitos professores 

de ciências possuem uma formação inicial deficiente, abordam as aulas práticas de forma 

simplista e sem preparo didático. 
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Nesse sentido, a literatura dispõe de uma gama de artigos, relatos, dissertações e 

teses que reforçam a importância das atividades experimentais ao ensino, embora exista 

um número expressivo de professores que as pratique, há ainda um número significativo 

que se limita ao “giz e quadro negro” (AXT, 1991, p. 98) - hora pela falta de recursos ou 

espaços necessários para a realização das atividades, hora pela ausência de uma 

capacitação adequada para esse fim.  

Além do mais, o autor complementa que “[...] os experimentos são ministrados de 

forma aleatória e desvinculados do conteúdo a que se propõe”, isso demonstra que a inter-

relação teoria e prática inexistem e que a realidade da prática de ensino no país se dá na 

maior parte por intermédio do livro de texto e não do ensino experimental ou de outro meio 

mais efetivo de ensino.  

Ainda, ressalta-se que para a realização das atividades experimentais, estas não 

precisam em hipótese alguma serem condicionadas a bancadas, instrumentos sofisticados 

ou de alto custo, o importante é a organização das etapas e conteúdos mantendo-se os 

objetivos estabelecidos previamente conforme Borges (2002, p. 297). 

Sabe-se que os problemas com o ensino de Física na escola média são os mesmos, 

tanto nas escolas urbanas quanto nas escolas situadas em comunidades rurais ou indígenas. 

Evidentemente, são fatores que embora estejam em um mesmo contexto educacional, 

divergem quanto aos métodos e meios de resolução em função da especificidade de cada 

grupo. 

Por outro lado, na concepção dos docentes, o trabalho prático ou experimental 

favorece o protagonismo científico e a atitude científica pode ser verificada desde que a 

reorganização dos conteúdos nessas atividades tenha um caráter motivacional, funcional, 

instrucional e epistemológico comenta Laburú (2005, p. 164). 

Ensinar Física não é tarefa simples. Transpor de forma didática conteúdos providos 

de abstracionismo como os que envolvem a Física, de fato não é tarefa nada fácil, além do 

mais, a transposição didática permeia o saber e suas transformações, o contexto social do 

estudante e o seu conhecimento prévio a respeito do conteúdo. Alguns questionamentos 

são importantes nessa discussão: qual Física ensinar? Aquela do cotidiano do aluno e de 

suas competências ou aquela Física rebuscada de todo formalismo científico? 

As respostas dessas indagações permeiam o campo epistemológico e adentram o 

campo dos saberes. A participação efetiva do professor nesse processo de transposição 

didática entre os dois campos é imprescindível. Sobre essa transposição didática, 
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Chevallard a define como uma ferramenta capaz de apontar evidências, recapacitar as 

ideias e exercer a vigilância epistemológica do que está sendo transmitido ao estudante. 

Assim, acredita-se que as evidências provenientes de uma transposição didática 

bem sucedida - especificamente em trabalhos experimentais, aproxima de forma efetiva o 

conhecimento prévio do discente sobre um determinado conteúdo ao saber científico 

formal.  

Ressalta-se ainda que embora seja importante a transposição didática de 

determinados conteúdos, isso não significa afirmar que seria a única forma de ensinar 

Física aos estudantes (PERRENOUD, 1998, p. 23). 

Outra área relevante que tem se destacado nos últimos anos no ensino é o uso da 

Tecnologia da Informação (TI). A importância da tecnologia e da informação no dia a dia 

das pessoas é indiscutível. Quando se compara a geração atual com a geração anterior, 

observa-se o quanto a geração atual interage com as tecnologias de um modo geral. A 

propósito, para Seabra (2010, p. 2), nos últimos 20 anos de pesquisa sobre a interação das 

crianças e dos jovens com as tecnologias digitais comprova-se o desenvolvimento das 

novas gerações na cultura digital, para o autor uma “nova inteligência” surgiu ao longo 

desse período.  

O pensamento acima reforça a ideia indissociável de que o ensino precisa caminhar 

lado a lado com a tecnologia, além do mais, para Cronemberg et al (2017, p.2), o uso de 

ambiente de ensino e aprendizagem com o emponderamento de novas tecnologias, 

possibilitam extrair potencialidades dos estudantes. 

Evidentemente, é claro que há uma dicotomia de interesses: de um lado, alunos 

ávidos por algo novo - com aulas dinâmicas, e do outro, professores que embora sejam 

suscetíveis ao novo, ao interativo, não se emponderam das práticas e metodologias 

inovadoras de ensino – às vezes por receio, ou mesmo por desconhecimento.  

Nesse escopo, a utilização de microcontroladores em experimentos torna-se aliados 

a prática docente, é óbvio que por si não contempla toda a magnitude do processo 

cognitivo envolvido, porém, auxilia-o significativamente.  

Dentre as várias opções disponíveis no mercado de placas microcontroladoras, 

destaca-se em função do custo acessível à placa Arduino
®
, por esse motivo, a escolha em 

desenvolver os kits experimentais utilizando-as. Estas permitem a leitura simultânea de 

dezenas de sensores – analógicos ou digitais através de um sistema de multiplexação 

(MARTINAZZO et al, 2014, p. 24).  
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Outro ponto relevante é a facilidade em explorar os dados lidos pelos sensores e a 

visualização através de displays, tornando a análise dos dados advindos dos experimentos 

extremamente simples – outras particularidades sobre o Arduino
®
 serão apresentadas ao 

longo dos capítulos seguintes da dissertação. 

Com base, nas dificuldades apontadas ao ensino de Física esse trabalho propõe-se: 

 Desenvolver e aplicar kits experimentais com uso da plataforma Arduino
®
 aos 

professores do Ensino Médio como estratégia de ensino abordando os conceitos 

nos campos da Cinemática (Velocidade e Queda Livre), da Termometria 

(Temperatura e Calor) e da Eletricidade (Tensão e Corrente Elétrica).  

 Produzir e disponibilizar aos interessados o material de apoio proveniente desta 

dissertação. 

 Utilizar os kits experimentais respectivamente, na primeira, segunda e terceira 

série do ensino médio. 

 Verificar a eficácia dos experimentos e da metodologia aplicada por intermédio 

de questionários avaliativos e análise do discurso. 

O texto dissertativo inicia-se com este capítulo introdutório, por seguinte no 

capítulo 2, apresenta-se uma revisão de literatura sobre o tema e os aspectos relevantes 

quanto ao uso de tecnologias aplicadas ao ensino de Física – em plataformas interativas 

como os microcontroladores Arduino
®

 aliados ao ensino experimental. No capítulo 3, 

aborda-se sobre a fundamentação teórica do trabalho destacando-se as teorias de ensino ou 

de aprendizagem que subsidiam pedagogicamente a proposta.  

No capítulo 4, apresenta-se a proposta didático-metodológica aplicada quando da 

implementação do produto educacional. A análise do discurso e os resultados dos 

questionários avaliativos e demais discussões serão apresentados no capítulo 5 do trabalho, 

por fim no capítulo 6, integram-se as considerações finais da pesquisa, relato dos alunos e 

outras considerações relevantes.  
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CAPÍTULO 2 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

Neste capítulo abordar-se-á sobre a experimentação e seu impacto no ensino de 

Ciências, potencialidades e dificuldades quanto a implementação nas escolas, além de um 

breve comentário sobre o processo interacionista das novas tecnologias aliadas ao 

desenvolvimento cognitivo e a construção do conhecimento escolar, uma apresentação 

sobre a plataforma Arduino
®
, características técnicas, aplicações, e por fim como uma 

ferramenta potencial no ensino de Ciências, em especial ao ensino de Física. 

      2.1 EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE FÍSICA 
 

 No que se refere às atividades experimentais ou a experimentação aplicadas ao 

ensino de Física, na literatura existem a disposição inúmeros artigos, teses e publicações, 

entretanto, alguns pontos são primordiais para um entendimento mais amplo a respeito 

desse tema. O primeiro deles refere-se à experimentação como um mecanismo mediador 

pedagógico que de certa forma une o conhecimento prévio do discente mesmo que de 

maneira subjetiva a uma situação concreta, real, ao qual ele tenha vivenciado em um dado 

momento. Contudo, a experimentação em hipótese alguma não pode desvincular-se da 

fundamentação teórica de aprendizagem, ou seja, realizar experimentos não vinculados a 

uma teoria de ensino não contribui para o desenvolvimento cognitivo do estudante – esse é 

o segundo ponto. Nesse aspecto, Nascimento (2010, p.40) cita o fato de que “[...] a 

experimentação na escola média tem função pedagógica, diferentemente da experiência 

conduzida pelo cientista.” Acrescenta ainda que em qualquer atividade a ser desenvolvida 

com os estudantes, os períodos pré e pós-atividade devem ser bem definidos, colaborando 

dessa forma com a construção dos conceitos.  

 E por fim, o terceiro ponto refere-se ao fato de que hoje em dia urge a necessidade 

da inserção e utilização de novos recursos tecnológicos ao ensino, que por intermédio de 

estratégias diversificadas ou de recursos educacionais para a sala de aula, obviamente, o 

aluno não se sente totalmente confortável assistir uma aula com a metodologia tradicional 

de ensino – giz e lousa apenas, além disso, sabe-se que o uso de computadores e softwares 

melhoram a aprendizagem significativamente – estudos comprovam estes resultados, por 

outro lado o professor necessita compreender os métodos inovadores de ensino que 

possibilitem facilitar o processo de ensino e o aperfeiçoamento de sua prática docente. Para 
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Martinazzo et al (2014, p.22), “Os alunos já não se satisfazem apenas com aulas 

expositivas de Física”, e os professores “[...] estão angustiados diante da evolução 

tecnológica e da mudança comportamental de seus alunos [...]”. 

Ressalta-se ainda que a utilização de computadores ou microcontroladores como o 

Arduino
® 

possibilita a automatização do processo de coleta dos dados experimentais de 

uma determinada atividade por intermédio da mensuração dessas informações, a exemplo a 

velocidade escalar média, tempo de queda de um móvel, temperatura, corrente e tensão, 

isto é, uma gama de conteúdos pode ser analisada, consequentemente, essa análise agrega 

ao estudante a possibilidade de fazer correlações, comparações e instigações a respeito do 

fenômeno observado no experimento. 

 A esse respeito, Calvacante et al (2011, p. 4503), menciona que o uso da 

metodologia experimental na aquisição de dados por intermédio do computador “[...] 

representa a possiblidade real de uso das técnicas de análise estatística de dados 

experimentais”. Para ele, o estudante pode observar o fenômeno, predizer o resultado, 

formular hipóteses, comparar os resultados obtidos com os previstos pelo modelo teórico, 

explicar as diferenças, fazer inferências sobre a correlação dos dados e fazer ajustes 

experimentais.  

 Neste trabalho, a automatização de coleta de dados dos experimentos será realizada 

por intermédio da plataforma Arduino
®
 ATmega 2560 R3 livre de programação (Hardware 

Open-Source) constituída por uma única placa que contém um microcontrolador AVR
1
.  

 Existem diversos modelos de plataformas e que são utilizadas nas mais variadas 

áreas do conhecimento inclusive na área do ensino, entretanto, o Arduino
®
 se destaca em 

função do baixo custo, facilidade de programação e versatilidade quando comparado aos 

“kits prontos” disponíveis no mercado. Além disso, utilizar o microcontrolador propicia 

aos alunos as mais diversas aplicações dos mais variados temas da Ciência, permite que os 

estudantes desenvolvam o protagonismo científico uma vez que lhes é permitido realizar 

novos experimentos, implementar novas ideias e desenvolver procedimentos práticos nas 

aulas desde que compreendam o básico de uma linguagem de programação em C
2
.  

                                                           
1
 Os microcontroladores AVR da fabricante ATMEL são microcontroladores de 8 bits, desenvolvidos sob a tecnologia 

RISC - Reduced Instruction Set Computer (Computador com Set de Instruções Reduzido) e arquitetura haward que separa 

a memória de dados da memória de programa. Desta forma um microcontrolador AVR tem um barramento para dados e 

outro para programa. Esta separação de barramentos permite uma maior velocidade no tratamento dos dados e do 

programa.  
2
 A linguagem em C foi criada por Dennis Ritchie, em 1972, no centro de pesquisas da Bell Laboratories. Sua primeira 

utilização importante foi reescrita no Sistema Operacional Unix, que até então era escrito em Assembly. Em meados de 

1970 o UNIX saiu do laboratório para ser liberado para as universidades, isso foi o suficiente para que o sucesso da 

linguagem atingisse proporções mundiais.  
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 Comprovadamente, o ensino por intermédio do trabalho experimental (TE) não 

deixa dúvidas que de fato apresenta inúmeras potencialidades de aprendizagem. Entretanto, 

estudos comprovam também que boa parte das atividades experimentais realizadas nas 

salas de aula são meramente ilustrativas resumindo-se a experiências tipo “receita” 

apresenta várias deficiências de acordo com Neves (2006, p. 388). Obviamente, atividades 

desse tipo limita o estudante quanto ao desenvolvimento de suas competências e possíveis 

habilidades, comprometendo o processo de aprendizagem, tornando-o confuso e 

insatisfatório.  

 A autora ressalta algumas razões porque isso acontece. Dentre elas, destacam-se o 

fato de que na maioria das vezes as atividades são desenvolvidas sem nenhuma 

fundamentação teórica; os estudantes não se apropriam da teoria de forma adequada, 

tornando-os incapazes de interpretar corretamente sobre o fenômeno envolvido na 

atividade (NEVES, 2006, p. 388).  

 Inúmeros pesquisadores não compartilham de forma alguma com as atividades 

experimentais em sala de aula do modo como são realizadas, ou seja, sem uma 

fundamentação, sem um roteiro, sem um objetivo e não sistematizadas.  

 Evidentemente, que não se faz necessário que os alunos apenas manipulem os 

instrumentos ou equipamentos durante o trabalho experimental, mas que também manipule 

suas ideias e trace perspectivas de aprendizagem sobre o experimento. Nesse aspecto, 

Neves (2006, p. 399) afirma que propiciar a aprendizagem significativa implica em colocar 

aos alunos situações problemáticas cuja procura de solução conduza à reestruturação do 

conhecimento que já possui – trata-se dos subsunçores abordados na Aprendizagem 

Significativa de Ausubel.    

 Notadamente, observa-se que o papel das atividades experimentais desenvolvidas 

em sala demonstra que existem diversas possibilidades de implementação e tendências 

dessa estratégia no ensino, que vão desde a formulação ou verificação de leis e teorias até 

os casos que privilegiem o aluno a reflexão e reconstrução de seus conceitos a respeito dos 

fenômenos abordados nos experimentos, com isso, o discente atinge um nível satisfatório 

de compreensão e interpretação do qual esta sendo submetido na atividade.  

 Desse modo, nos últimos anos observa-se o crescimento do número de pesquisas a 

respeito desse tema, em que diferentes pesquisadores analisam as vantagens e 

desvantagens em incorporar as atividades experimentais em sala de aula.    
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      2.2 O PROCESSO DE INTERAÇÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS AO ENSINO 
 

 Indiscutivelmente, essa geração de estudantes apresenta potencialidades e 

particularidades distintas das gerações anteriores, principalmente quanto à interatividade 

com as tecnologias disponíveis.  

 Nesse sentido, estudos comprovam que nos últimos 20 anos a interação das 

crianças e dos jovens com as tecnologias digitais permitem comprovar que uma nova 

inteligência está se desenvolvendo nas novas gerações que crescem incluídas na cultura 

digital (SEABRA, 2010, p. 2). 

 Anteriormente, na concepção de ensino da cultura industrial, o professor – “agente 

ativo” transmitia seus conhecimentos aos alunos – “agente passivo” e heterônomo no 

processo, assim, não existia qualquer convergência ao uso de metodologias ativas de 

ensino, embora a ideia de usar tecnologias na educação remonte dos anos cinquenta do 

século passado com Skinner
3
 por intermédio das famosas “máquinas de ensinar”, que nada 

mais eram do que programas com vários exercícios que deveria ser respondidos 

individualmente pelos alunos destaca Carvalho (2009, p. 8). 

 No Brasil, o uso de tecnologia dentro da sala de aula teve início nos anos 70, com 

experiências desenvolvidas por alguns grupos de pesquisa, na Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e na 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) (FELTRIN, 2015, p. 485).  

 Na década de 80 foi aprovada a criação do Programa de Ação Imediata em 

Informática na Educação, com intuito de dar suporte às secretarias de educação dos 

Estados da Federação com intuito de promover a capacitação dos professores, incentivar a 

produção de softwares educativos e disseminar pesquisas e resultados advindos da 

cooperação técnica entre as universidades envolvidas no projeto.   

 O uso das tecnologias voltadas ao ensino permeia o contexto sócio-histórico-

cultural em que os alunos vivem, ou seja, a disponibilidade de tais recursos tecnológicos 

propicia uma interação social mais aprofundada entre os pares, na realidade é um meio de 

desenvolver culturalmente a linguagem em um cenário nada animador em que há conflitos 

cognitivos permanentes – não se sabe o que se quer de fato aprender e nem tão pouco fica 

claro o que de fato precisa-se compreender nas escolas.  

                                                           
3
 Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) autor e psicólogo norte-americano que defendia a crença que era possível 

controlar e moldar o comportamento humano, sua obra é considerada a mais célebre do behaviorismo, corrente que 

dominou o pensamento e a prática da psicologia em escolas e consultórios nos anos 50.  
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 Com o advento da rede mundial de computadores, as novas tecnologias ampliaram 

um leque de opções de acesso ao conhecimento. Os estudantes hoje em dia, não podem 

queixar-se de que não existem fontes de pesquisas disponíveis que subsidiem sua pesquisa, 

pelo contrário, as possibilidades a materiais didáticos, vídeos e aquisição de dados 

permitem a diversificação de estratégias no ensino.  

 Evidentemente, as novas tecnologias não substituem o professor, mas modificam 

algumas de suas atribuições ou funções (MORAN, 1995, p.25) 

Dessa forma, o docente coordena o processo de apresentação dos resultados, as 

indagações e possíveis respostas, aliás, o processo de ensino-aprendizagem torna-se mais 

dinâmico e inovador. Nesse sentido, afirma Fiolhais (2003, p.217) que o professor dispõe 

de novas possibilidades para transmitir conteúdos e os alunos dispõem de uma maior 

variedade de meios para aprender e construir seu conhecimento.  

Ainda, conforme Araújo (2004, p.3), o computador possibilita a inserção de várias 

mídias, além da instrução assistida e a simulação de fenômenos físicos.  

 Contudo, integrar novas tecnologias a sua prática docente não garante um 

aprendizado significativo por si só – desde que sejam estabelecidas como único ingrediente 

do processo educativo, faz-se necessário que o professor reavalie seu papel como educador 

quanto a correta interpretação dos recursos midiáticos não como fator preponderante no 

processo educativo, porém como ferramenta potencial de aprendizagem. 

Nesse escopo construtivista, para Vygotsky o trabalho coletivo e cooperativo 

fortalece o aprendizado e o ambiente computacional E experimental proporciona mudanças 

qualitativas na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP)
4
 do estudante.  

 Como visto, há uma convergência entre o uso das tecnologias no ensino e o 

Construtivismo, de um lado os recursos tecnológicos por intermédio dos insumos e 

materiais didáticos e do outro a construção do processo de ensino e aprendizagem mediado 

pelo professor, indubitavelmente observa-se nesse arranjo a possibilidade de interação 

entre os meios e os fins - e se justificam.  

 Nessa perspectiva, torna-se imprescindível a atuação do professor no que concerne 

a fomentar a construção do conhecimento científico através das inferências, na busca, na 

organização, na coleta dos dados advindas da atividade proposta em sala.  

                                                           
4
 Conceito central da Psicologia sociocultural ou sócio histórica, formulado originalmente por Vygostky na década de 

1920, é descrito como a distância entre o nível de desenvolvimento real o nível de desenvolvimento potencial, 

determinados pela capacidade de resolver tarefas e por desempenhos possíveis com o auxilio dos mais experientes. 
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 Apesar dos esforços imbuídos por muitos na inserção das novas tecnologias ao 

ensino, ainda existem muitas barreiras para sua total implementação em sala de aula. Nota-

se uma resistência imensa ao uso de aparelhos eletroeletrônicos dentro das escolas, aliás, 

diversos Estados proíbem o uso de tais aparelhos em suas dependências. Nesse ponto, 

convém destacar que explorar as novas tecnologias é um desafio enorme imagine utilizá-la 

de forma significativa. A esse respeito, RUBIM et al (2016, p. 22) declara que “Não se 

deve resistir a inovação tecnológica”, além do mais afirma que “O papel do professor não 

será substituído por um equipamento”. 

Sabe-se que as tecnologias despertam interesses nos alunos e ajuda-os a 

desenvolverem suas competências e habilidades, entretanto, a sua inserção deve ser bem 

planejada. Destarte, a implementação das novas tecnologias ao ensino devem ser realizadas 

de forma planejada de modo que possam servir como uma ferramenta que possibilite a 

comunicação entre os profissionais da escola e membros externos a ela. Como afirma 

Valente (2009, p.37) a sociedade do conhecimento necessita de estudantes com formação e 

habilidades para lidar com as novas tecnologias.  
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      2.3 A PLATAFORMA ARDUINO E PERSPECTIVAS 
 

 Basicamente, a Placa Arduino surgiu na Itália em 2005 e consiste em uma 

plataforma microcontroladora de código aberto Open-source - linguagem padrão em 

Wiring
5
 – similar à linguagem C/C++, e em softwares e hardwares livres para as áreas de 

automação. Nela é possível adicionar diversos tipos de componentes eletrônicos, dessa 

forma, a placa pode ser utilizada como gerenciador automatizado de dispositivos externos 

na aquisição de dados por intermédio de sensores de entrada e saída. 

 Em termos práticos, é um pequeno computador programável para processar 

entradas e saídas entre o dispositivo e os componentes que estejam conectados 

(MCROBERTS, 2011, p. 22).  

 No projeto original voltado aos profissionais de Artes-Plásticas o objetivo era criar 

ferramentas acessíveis, flexíveis e interativas voltadas à área, entretanto, devido ao fato de 

operar com o código aberto “Open-source” disseminou-se no mercado com várias opções 

de placas a preços acessíveis e nas diversas áreas. Existem diversas outras plataformas 

construídas para microcontroladores, mas o Arduino tem se destacado no cenário mundial 

pela facilidade de programação, versatilidade e baixo custo.  

 No mercado há vários modelos de placas Arduino, porém as mais utilizadas são a 

Uno, Leonardo e a Mega. Na tabela 1, apresentam-se as principais caraterísticas das placas. 

 

Tabela 1- Caraterísticas do Hardware Arduino Uno, Leonardo e Mega 

Placa Uno Leonardo Mega 

Microcontrolador ATmega 328 ATmega 32u4 ATmega 2560 

Tensão de funcionamento 5V 5V 5V 

Tensão de entrada 6-20V 6-20V 6-20V 

Pinos de entrada e saída 14 20 54 

Entradas analógicas 6 12 16 

Flash memory 32kb 32kb 256kb 

Velocidade do Clock 16 MHz 16 MHz 16 MHz 

  

 Desde o surgimento do primeiro microcontrolador na década de 80 pela INTEL 

com o chamado 8051 houve uma evolução considerável em todos os sentidos com relação 

aos microcontroladores como observado na tabela. Os microcontroladores estão presentes 

nos aparelhos eletroeletrônicos como os televisores, celulares, veículos, brinquedos, entre 

outros.  

                                                           
5
 Plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre composta por uma linguagem de programação, um ambiente 

de desenvolvimento integrado (IDE) e um microcontrolador de placa única. Disponível em http:/wiring.org.br. 
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Tabela 2 - Características técnicas do Arduino 2560 R3 

Microcontrolador ATmega2560 R3 

Tensão de operação 5V 

Tensão de entrada (recomendada) 7-12V 

Tensão de entrada (limites) 6-20V 

Pinos de entrada/saída (I/O) digitais 54 (dos quais 14 podem ser saídas PWM) 

Pinos de entradas analógicas 16 

Corrente DC por pino I/O 40Ma 

Corrente DC para pino de 3,3V 50mA 

Memória Flash 256 kb (dos quais, 8kb são usados pelo bootloader
6
 

SRAM 8kb 

EEPROM 4kb 

Velocidade de Clock 16MHz 

 

Como visto nas tabelas 1 e 2, a placa ATmega 2560 R3 apresenta uma quantidade 

superior de pinos digitais de entradas e saídas, de entradas analógicas e de memória com 

relação as demais placas o que de certa forma amplia a capacidade processamento e de 

conexão dos jumpers utilizados nos kits experimentais da dissertação. Por outro lado, em 

função do custo da placa - em torno de R$ 75,51 (Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um 

Centavos), e da capacidade de entradas digitais e de memória para processamento, optou-

se utilizar nessa dissertação a placa Arduino Mega 2560 compatível, alimentada via USB 

ou com uma fonte externa. A placa original importada da Itália custa em torno de R$ 

269,91 (Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos) o que inviabiliza 

financeiramente realizar os experimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 1 é possível observar que a conexão na placa Arduino dar-se de dois 

modos: via USB
7
 5V e por intermédio de fonte de alimentação externa de 5V a 500mA. Os 

pinos analógicos (de A0 a A15) e digitais (de 11 a 52) são utilizados para interconectar 

                                                           
6
 Código que é gravado previamente no microcontrolador e realiza a função de gerenciador de inicialização. 

7
 USB é a sigla para Universal Serial Bus – Barramento Serial Universal. Tecnologia que possibilita conexões entre os 

computadores e periféricos de forma simples e praticamente universal. 

Botão de Reset 

Conector USB 

Fonte Externa 

Regulador de 5 V 

Saídas PWM 

Entradas 

Analógicas 

Entradas/Saídas       

Digitais 

Figura 1- Placa Arduino MEGA 2560 R3  
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várias interfaces de entrada e saída de dados, dessa forma permite-se uma infinidade de 

opções de conexões.  

 Os pinos (de 2 a 13) representados na figura são utilizados para a função Pulse-

Width Modulation (PWM)
8
,  entretanto, os pinos digitais 0 e 1 da mesma sequência de 

pinos estabelecem a comunicação serial com o computador RX e TX, respectivamente 

responsáveis pela recepção e transmissão de dados.  

 Quanto à programação do Arduino, é utilizada uma linguagem de programação 

própria. O ambiente de desenvolvimento (IDE – Integrated Development Environment) ou 

Ambiente Integrado de Desenvolvimento baseia-se no ambiente Processing (software de 

desenvolvimento de desenhos e interface). 

O ambiente de desenvolvimento de programação (IDE) é composto por editor 

textual. Nesse ambiente, os programas escritos para o Arduino são chamados de sketches. 

Este software se comunica com a placa, através do cabo USB, e transfere o programa para 

o mesmo, dessa forma, não há necessidade de a cada conexão com o notebook, por 

exemplo, recarregar o programa, uma vez que a placa Arduino armazena o programa que 

irá executar, para isso dispõe de 256 Kb. 

 Uma operação prévia realizada no Arduino garante o sucesso do projeto. Antes de 

um scketch ser transferido para a placa, o código deverá ser verificado quanto a sua 

sintaxe, do contrário se houver erro o scketch não poderá ser transferido para a placa. 

Quando a programação estiver completa basta clicar em “carregar” para finalizar o 

programa no Ardunio.  

 Tratando-se da programação no Arduino, o código divide-se em três partes: a 

primeira delas é a parte destinada a declaração de variáveis, a segunda é a de definição dos 

parâmetros das portas e por fim a terceira parte refere-se ao bloco ou estrutura de 

comandos.  

Observa-se a facilidade de programação, ou seja, não há necessidade de que o 

professor, o aluno, ou qualquer pessoa possuir conhecimentos avançados de programação, 

além disso, estão disponíveis na internet inúmeros códigos prontos dos mais variados 

experimentos e compartilhados pelos milhares de usuários e desenvolvedores.  

                                                           
8
 Em português significa Modulação por Largura de Pulso, é uma técnica utilizada por sistemas digitais para variação do 

valor médio de uma forma de onda periódica. A técnica consiste em manter a frequência de uma onda quadrada fixa e 

variar o tempo que o sinal fica em nível lógico alto. 
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Maiores detalhes técnicos sobre a programação no Arduino e componentes serão 

abordados apêndice dessa dissertação, quanto da apresentação do tutorial acerca da 

montagem e implementação dos kis experimentais nas aulas de Física.  

 Ainda, a viabilidade tanto econômica quanto didática serve como incentivo ao 

surgimento de novas pesquisas, dissertações e teses na área, sem dúvida alguma, a placa 

Arduino possui inúmeras possibilidades que podem ser exploradas pelos professores em 

salas de aula, há décadas vários trabalhos foram publicados a respeito de aplicações com o 

Arduino no ensino de Física.  

 Em 2009, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná foram desenvolvidos 

dois experimentos com a plataforma Arduino Diecimila (descontinuado) utilizando um 

programa desenvolvido na linguagem Processing
9
 – para visualização gráfica dos dados. 

No primeiro experimento foram utilizados LEDS e fotodiodos montados sobre um trilho de 

ar e conectados a placa Arduino, o objetivo era captar via sensores de movimento um 

corpo deslizando sobre o trilho de ar. No segundo experimento, utilizou-se dois LEDs 

infravermelhos conectados a placa Arduino com intuito de medir a frequência de ondas 

estacionárias geradas em uma corda oscilante. 

 Ainda na mesma universidade, em 2010, um grupo de estudantes da graduação 

apresentou uma monografia no qual apresentavam um sistema de medição de campo 

magnético baseado em Arduino – também utilizando sensores para aquisição de dados. 

 No ano seguinte, Cavalcante et al , apresentaram a aplicação da placa Arduino 

Duemilanove em um experimento de carga e descarga de capacitores em um circuito RC 

em série. Na proposta, os autores descrevem três tipos de montagens experimentais e 

mostram o código para cada experimento, possibilitando um estudo detalhado da evolução 

da corrente ao longo do tempo (FILHO, 2015, p. 22).  

 No artigo intitulado “A Física no Ensino Médio Integrado: uma sequência didática 

sobre eletricidade com aplicação do Arduino” em 2014, utilizou-se o placa Arduino UNO 

em quatro atividades: acendimento de um LED, acendimento alternado do LED de cinco 

em cinco segundos, na terceira atividade os autores utilizaram um sensor de temperatura 

NTC (Negative Temperature Coeficiente) para calcular a variação de temperatura 

utilizando um modelo matemático e na última atividade, fez-se a leitura do sensor de 

luminosidade LDR (Ligth Dependent Resistor), em que foi possível verificar a variação da 

intensidade luminosa em função da resistência. Dessa forma, segundo os autores, com a 

                                                           
9
 Disponível em http://www.processing.org/ 
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aplicação da sequência didática entende-se que houve uma mudança no comportamento 

dos alunos, visto que, passaram a participar ativamente de sua aprendizagem, não sendo 

apenas espectadores (FERNANDES et al, 2014, p.32).  

 Em 2015, Santos (2016, p. 34) propôs alguns experimentos na área da 

Termodinâmica com aplicações de sensores térmicos e um senso Hall linear para medir 

campos magnéticos com o Arduino. A proposta do autor da dissertação era através do 

aparato experimental intermediar o processo de obtenção de conhecimentos sobre 

temperatura, calor e campo magnético. 

 Um ano depois, apresentou-se a Universidade Federal de Santa Catarina uma 

dissertação com tema “Desenvolvimento de um kit experimental com Arduino para o 

ensino de Física Moderna do Ensino Médio”, nessa dissertação foram abordados os 

conceitos sobre Física Moderna, buscou-se integrar às simulações, um a pacote 

experimental, de baixo custo, criado para demonstrar qualitativamente efeito fotoelétrico e 

as propriedades elétricas do plasma (SILVEIRA, 2016, p.21). Sem sombras de dúvidas, a 

cada ano nota-se uma evolução nos experimentos com Arduino, que vão desde ao 

acendimento de um simples LED até à criação de um jogo controlado por joystick 

(OLIVEIRA, 2017, p.9). 

Inegavelmente, a plataforma Arduino pelo que foi apresentado até o momento e 

com base nas pesquisas, artigos, teses e demais informações, torna-se como uma 

alternativa viável economicamente, e notadamente, como uma ferramenta potencial ao 

ensino.  
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CAPÍTULO 3 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 Aqui serão discutidos os referenciais que embasarão a dissertação de um modo 

geral. Inicialmente serão abordados os fundamentos teóricos que serão úteis ao 

desenvolvimento e a implementação dos kits experimentais em sala - nas subáreas da 

Cinemática, da Termometria e da Eletrodinâmica. Além disso, serão apresentadas as 

principais Teorias de Aprendizagem envolvidas no processo didático/metodológico e que 

se relacionam aos fenômenos físicos observados durante as atividades. 

    3.1  PRINCÍPIOS DA MECÂNICA NO ENSINO MÉDIO 
 

 No ensino, em especial na 1ª série do Ensino Médio esse tema sempre causa aflição 

nos estudantes. A maioria deles sente-se despreparados ou desconhecem alguns dos 

conceitos sobre Mecânica, aliás, desconhecem conceitos elementares tais como 

referenciais, trajetórias, repouso, entre outros. 

 A Mecânica é parte da Física que estuda o movimento e o repouso dos corpos, sem 

levar em conta os movimentos que acontecem no interior deles afirma Doca (2013, p.16), 

ou seja, o principal objetivo de estudo da Mecânica é o movimento dos corpos e as causas 

que produzem esse movimento são temas de estudo da Dinâmica. Então, sintetizando, a 

Cinemática estuda o movimento dos corpos ou partículas sem levar em conta as causas que 

o produzem e a Dinâmica estuda o movimento dos corpos ou partículas levando em 

consideração as causas relacionadas ao movimento observado.  

  A fundamentação teórica acerca de alguns conceitos é imprescindível antes de 

qualquer atividade quer seja ela avaliativa ou experimental, nesse sentido, convém ressaltar 

sobre alguns pressupostos teóricos da Cinemática: referencial, movimento, repouso, 

trajetória e espaço. 

 A relação ao qual são definidas as posições dos corpos denomina-se de referencial. 

Esse conceito é base para qualquer discussão quanto se refere à variação de espaço – o qual 

será visto mais adiante. Quanto ao movimento e ao repouso, ambos, mantém como 

parâmetro a variação temporal em um dado espaço, ou seja, para o movimento a posição 

do corpo ou partícula varia com o tempo em relação a um referencial, entretanto, para o 

repouso não se observa a variação temporal – nesse aspecto, a variação temporal    é zero. 
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 Conforme Doca (2013, p. 26), trajetória é a linha que um corpo ou partícula 

descreve em relação a um referencial e o espaço é a grandeza que determina sua posição na 

trajetória (DOCA, 2013, p.29). Logo, uma vez definidos os conceitos de trajetória e espaço 

é possível definir o conceito de variação de espaço    ou distância percorrida |  | no eixo 

de coordenadas   . O deslocamento    da partícula quando ela passa da posição    para a 

posição    é dada por:  

         (1.0) 
  

 A equação (1.0) representa a variação de espaço e as duas posições de um corpo ou 

partícula – a posição final e a posição inicial, respectivamente,    e   .   

 Por definição, velocidade média em um intervalo dado é definida como a relação 

entre o deslocamento (mudança de posição) e o intervalo de tempo durante o qual o 

deslocamento ocorre (RESNICK et al, 2005, p.20), conforme mostra a equação (1.1). 

   
  

  
 

     

      
 (1.1) 

 Dessa forma, assim como o deslocamento, a velocidade média em qualquer 

intervalo depende somente do vetor posição da partícula no início e no fim do intervalo em 

que         é o intervalo de tempo que a partícula ou móvel leva para ir de um ponto de 

coordenada    até um ponto de coordenada   . No Sistema Internacional de Medidas (SI) a 

unidade de medida para a velocidade média é dado por m/s.  

 Nesse trabalho, em função do comprimento do aparato do kit experimental I que 

mede a velocidade do carrinho por intermédio de sensores ópticos medirem em torno de 

175 cm, houve a necessidade de converter os parâmetros no Arduino para centímetros, ou 

seja, a velocidade média do carrinho no experimento será dada em cm/s, bem como a 

velocidade final de queda livre da esfera na mesma unidade de medida. 

 Um movimento é denominado uniforme (MU) quando ocorre com uma velocidade 

escalar que não se modifica com o passar do tempo afirma Doca (2013, p.34), ou seja, é 

aquele em que a velocidade escalar é constante e diferente de zero.  
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Figura 2 - (a) MU Progressivo    (b) MU Retrógrado 
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A figura 2 representa graficamente o movimento uniforme progressivo e o 

movimento uniforme retrógrado, no primeiro, a velocidade escalar é positiva – o 

movimento se dá no sentido da trajetória, no último, a velocidade escalar é negativa – o 

movimento se dá no sentido contrário ao da trajetória.  

 A partir da equação (1.1) no MRU para      tem-se     , logo, o intervalo de 

tempo em questão é representado por      . Para esse intervalo a equação (1.1) toma a 

forma: 

 

     

   
   

 

(1.2) 

 Na equação (1.2),    corresponde a posição da partícula ou móvel no instante 0 e   

é a sua posição no instante  . A posição   , no instante fixo   , é chamada de posição 

inicial. De modo que com base na equação anterior, obtém-se: 

        (1.3) 
 

 Portanto, a equação (1.3) representa a função horária do espaço para qualquer 

Movimento Uniforme, além disso, sabendo-se a posição    do móvel no instante inicial e o 

valor de   da velocidade média é possível encontrar a posição   da partícula em qualquer 

instante  , entretanto, a velocidade média não fornece informações sobre as possíveis 

variações dos diversos deslocamentos em função do tempo.  

 Nesse aspecto, esse conceito quase não é utilizado nas aplicações. No entanto, serve 

para definir o conceito de velocidade instantânea. Na realidade a velocidade instantânea 

permite que não ocorram variações essenciais no estado de movimento durante um 

percurso fazendo com que esse intervalo de tempo seja tão pequeno quanto possível.  

 Então, define-se velocidade instantânea como o limite da velocidade média quanto 

o intervalo de tempo tende a zero conforme mostra a equação a seguir. 

     
    

      
    

  

  
 (1.4) 

 Usando-se a definição da taxa de variação ou derivada de uma função e tomando-se 

o limite da velocidade média descrita na equação (1.4) quanto o intervalo de tempo tende a 

zero, obtém-se a seguinte expressão para a velocidade instantânea no MRU: 

  
  

  
 

(1.5) 

 

 A equação (1.5) mostra que a velocidade instantânea é uma derivação do 

deslocamento em relação ao tempo em que é determinada pela observação entre duas 

posições separadas por uma distância tendente a zero      pela medida de um intervalo 
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mínimo de tempo      e que a velocidade média descrita na equação (1.1) em um dado 

intervalo de tempo é aproximadamente igual à velocidade instantânea em um instante 

qualquer desse intervalo, desde que o intervalo seja suficientemente pequeno,     .  

 Comprova-se a aproximação entre as velocidades uma vez que se torna possível a 

partir da equação (1.5) definir-se a função horária do espaço descrita na equação (1.3).  

A princípio integra-se a equação (1.5) membro a membro em termos de seus limites 

de integração. 

∫   
 

  

 ∫     
 

  

 

Em seguida, isola-se a constante  . 

∫   
 

  

  ∫    
 

  

 

Resolve-se a integral acima e obtém-se: 

              

E finalmente, isolando-se a posição final da partícula ou móvel     e admitindo-se 

    , obtém-se a função horária do espaço para MRU conforme a equação (1.3).  

        

 A aceleração média    do móvel é definida pela equação: 

   
  

  
 

     

      
 (1.6) 

 Na equação (1.6),         corresponde ao intervalo de tempo que o móvel leva 

para ir de um ponto no qual sua velocidade é    até um ponto no qual sua velocidade é   . 

 Usando-se a definição de derivada de uma função e tomando-se o limite da 

aceleração média apresentada na equação (1.6) em que o intervalo de tempo tende a zero, 

obtém-se a equação para a aceleração instantânea para o caso do MRU. 

  
  

  
 

(1.7) 

  

Portanto, a equação (1.7) apresenta a aceleração em termos das derivadas ou taxas 

de variação das velocidades pela derivada temporal – a unidade métrica que representa a 

aceleração no SI é o     , no entanto, nesse trabalho adotou-se a unidade      .  

A partir da equação (1.7) torna-se possível definir a função horária para a 

velocidade.  

Inicialmente integra-se a equação (1.7) membro a membro em termos de seus 

limites de integração. 
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∫   
 

  

 ∫     
 

  

 

Em seguida, isola-se a constante  . 

∫   
 

  

  ∫    
 

  

 

Resolve-se a integral acima e obtém-se: 

              

E finalmente, isolando-se a velocidade final da partícula ou móvel     e admitindo-

se     , obtém-se a função horária para a velocidade no eixo   .  

        (1.8) 
 

Os conceitos e definições elencados até o momento, servirão de base teórica para o 

desenvolvimento e implementação em um primeiro momento da atividade experimental I – 

cujo objetivo é a verificação e aquisição dos dados apresentados pelo Arduino com relação 

ao movimento de um móvel (carrinho) na trajetória   .  

Na implementação da segunda etapa da atividade experimental I serão considerados 

os dados apresentados pelo Arduino com relação ao movimento de uma esfera em queda 

livre na trajetória   .  

 A propósito, a natureza do movimento de um objeto em queda livre tem sido de 

interesse de cientistas e filósofos por muito tempo. Aristóteles (384-322 a.C) pensava que 

objetos mais pesados deveriam cair mais rapidamente por causa de seu peso. Este 

pensamento perdurou por dois mil anos, até que Galileu Galilei (1564-1642) fez a devida 

correção ao afirmar que, na ausência de resistência do ar, todos os objetos caem com a 

mesma velocidade (RESNICK et al, 2005, p.33). 

 Independentemente de seu tamanho, todos os corpos caem com a mesma aceleração 

 . Próximo à superfície da Terra é possível assumir que essa aceleração é constante, a 

intensidade de   é de aproximadamente 9,81 m/s² ou 981 cm/s². 

 Sabe-se que a aceleração vetorial de uma partícula sob a ação exclusiva de seu peso 

é igual ao vetor campo gravitacional  ⃗, para o movimento de queda livre  ⃗   , ou seja, 

assume sempre valores positivos.  

Além do mais, em um campo gravitacional uniforme, o movimento vertical de um 

corpo sob a ação exclusiva de seu peso é uniformemente variado, pois sua aceleração 

escalar é constante e diferente de zero. Caso o movimento seja de subida, o movimento é 

retardado e em função disso  ⃗   , ou seja, assume valores negativos. 



 
 

 

21 

Todas as vezes que um móvel ou partícula apresentar uma aceleração constante e 

diferente de zero, tem-se a definição do Movimento Uniformemente Variado (MUV) e a 

velocidade em queda livre por sua vez não é constante – varia em função do tempo.  

 Uma vez que a aceleração é constante – aceleração gravitacional  , as acelerações 

instantânea e média são iguais em todos os instantes, e então a equação define-se por 

        (1.9) 
 

Dessa forma, a equação (1.9) corresponde a função horária da velocidade para 

qualquer movimento uniformemente variado de uma partícula ou móvel no eixo   . 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

 
 

 A figura 3 apresenta os dois movimentos variados: o movimento de queda livre 

com aceleração constante positiva e o movimento de lançamento vertical com aceleração 

constante negativa.  

 No Movimento Uniformemente Variado (MUV) o espaço varia com o tempo 

conforme uma função quadrática definida a partir das equações (1.5) e (1.9).  

Ressalta-se que pela translação do eixo    para o eixo    considera-se    , em 

que   corresponde a altura a partir de então.  

Seja a relação de proporcionalidade entre as equações dada por: 

  

  
         

Em seguida, isola-se a derivada da altura (  ). 

              

Integram-se ambos os membros da equação em termos de seus limites: 

∫    ∫          
 

  

 

  

 

∫      ∫     ∫     
 

  

 

  

 

  

 

           

 

                  

�⃗�    

   

�⃗�    

�⃗�    

 𝑎  

�⃗� ≤   

�⃗�    

   

�⃗�    

 𝑏  

Figura 3 - (a) MUV Queda Livre  (b) MUV Lançamento Vertical 
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Por seguinte, integram-se em termos de seus limites e obtém-se: 

               
 

 
      

   

Por fim, admitindo-se     , tem-se a função do espaço em função do tempo para 

o MRUV no eixo    no sentido em que    .  

           
 

 
   (2.0) 

 

A equação (2.0) representa uma função quadrática e sua representação gráfica é um 

arco de parábola. Após algumas manipulações matemáticas considerando      e     , 

a equação (2.0) torna-se em: 

  √
  

 
 

 

(2.1) 

 Como visto, na equação (2.1) é possível calcular o tempo de queda de um corpo ou 

objeto. 

 É possível ainda, calcular a velocidade final de queda livre de um corpo ou móvel 

em função da variação de altura    por intermédio da equação de Torricelli.
10

 

 Inicialmente, demonstra-se aqui a equação de Torricelli aplicada ao eixo   .  

De acordo com a definição de aceleração da equação (1.7), e usando a regra da 

derivação em cadeia do cálculo diferencial, tem-se: 

  
  

  
 

  

  

  

  
 

 Conforme definido na equação (1.5),  

  
  

  
 

 Logo, a equação (1.7) pode ser reescrita em termos de  . 

          

 Por seguinte, integram-se ambos os lados da equação em termos de seus limites de 

integração.  

∫  
 

  

    ∫  
 

  

    

 Como   é constante, isola-se da integral. Então: 

 ∫   
 

  

 ∫  
 

  

    

                                                           
10

 A equação de Torricelli é obra do físico teórico Evangelista Torricelli, que nasceu na Itália no ano de 1608 na pequena 

cidade de Faenza. A equação relaciona de maneira direta a distância percorrida por um móvel e a velocidade do mesmo, 

sem que seja necessário um intervalo qualquer de tempo. 
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 Então, após a integração, tem-se: 

               
  

 Dessa forma, tem-se a equação (2.2) de Torricelli considerando o eixo   .  

     
           (2.2) 

  

Evidentemente, no eixo    a aceleração   corresponde a aceleração gravitacional 

constante     e que        relaciona-se com a variação de altura       . Assim 

sendo, a equação de Torricelli aplica-se ao movimento de queda livre, ou seja, com     

pela equação (2.3).  

     
           (2.3) 

  

De forma análoga, caso    , a equação de Torricelli aplica-se ao movimento de 

lançamento vertical por intermédio da equação (2.4) correspondente.  

     
           (2.4) 

 

Nas equações (2.3) e (2.4) observa-se que velocidade pode ser calculada sem que 

haja um intervalo de tempo dado – uma característica peculiar da equação de Torricelli.  

    3.2  CONCEITOS SOBRE TERMOMETRIA  
 

Antes de se abordar sobre a Termometria, faz-se necessário apresentar-se uma  

definição mesmo que sucinta sobre a Termologia. Por definição, Termologia ou 

Termofísica é a parte da Física que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, ao 

resfriamento ou às mudanças de estado físico em corpos que recebem ou cedem um 

determinado tipo de energia (DOCA, 2013, p.8). Especificamente, os fenômenos são 

interpretados a partir de modelos da estrutura da matéria, sob dois pontos distintos, porém 

complementares: o macroscópico (temperatura, energia interna, pressão) e o microscópico 

(velocidade e energia de átomos e moléculas).  

Obviamente, há uma relação intrínseca entre a Termologia e o objeto de discussão 

do que trata a Termometria – parte da Termologia que estuda o comportamento 

termométrico das substâncias. Esse comportamento relaciona-se diretamente com a 

temperatura.    

 De acordo com Doca (2013, p.9) temperatura é a grandeza que caracteriza o estado 

térmico de um sistema. Portanto, quando dois sistemas estiverem em equilíbrio térmico, 

afirma-se que eles têm a mesma temperatura. Converge para essa definição (RESNICK et 

al, 2005, p.207) quando afirma que “[...] é somente através deste argumento, baseado no 

equilíbrio térmico, que a noção de temperatura pode ser introduzida na Física”. 



 
 

 

24 

 O equilíbrio térmico do que trata os autores é uma utilização prática da lei Zero 

postulada no século XX - na década de 1930, muito depois da primeira e segunda leis da 

Termodinâmica terem sido propostas e aceitas. A declaração da lei Zero, acerca da 

temperatura, afirma que 

“Existe uma grandeza escalar chamada de temperatura, que é uma propriedade 

de todos os sistemas termodinâmicos em equilíbrio. Dois sistemas estão em 

equilíbrio térmico se e somente se as suas temperaturas são iguais.” (RESNICK 

et al, 2005, p.207) 

 

 Portanto, a lei Zero define o conceito de temperatura como uma grandeza escalar 

que pode ser mensurada através de dispositivos de medida (termômetros) e escalas 

termométricas específicas.  

Os dispositivos utilizados para medir temperaturas denominam-se de termômetros. 

O primeiro deles foi construído por Galileu Galilei por volta de 1597 (denominado de 

Termoscópio de Galileu).  

De lá pra cá, surgiram diversos tipos de termômetros: o termômetro clínico cuja 

finalidade é medir a temperatura do corpo humano; termômetro de lâmina bimetálica que 

funcionam por intermédio da dilatação de uma lâmina bimetálica; o termômetro óptico ou 

pirômetro óptico utilizado para medir altas temperaturas pela intensidade de radiações 

emitidas por objetos aquecidos; o termômetro a gás usando para medir baixas temperaturas 

e os termômetros digitais utilizados nas grandes cidades – medem a temperatura ambiente 

através de um diodo semicondutor na extremidade de antena. 

 A escala termométrica mais utilizada no mundo, incluindo o Brasil, é a escala 

Celsius.  

Foi criada por Anders Celsius e oficializada em 1742 por uma publicação da Real 

Academia Sueca de Ciências (Doca, 2013, p.12). Nessa escala existem 100 (cem) divisões 

entre os pontos de fusão    (ponto de gelo ou de congelamento) e ebulição da água      

(ponto de vapor) – motivo pelo qual a escala também é conhecida como “escala 

centígrada”, entretanto, em 1948, o Comitê Internacional de Pesos e Medidas estabeleceu 

que a denominação correta seria escala Celsius e sua leitura seria “graus Celsius”     e 

não mais “graus centígrados”.  

 Em 1708, Daniel Gabriel Fahrenheit decidiu criar sua própria escala denominada de 

“escala Fahrenheit”. Essa escala é utilizada especialmente nos países de língua inglesa – 

assinala entre os pontos de fusão       e ebulição da água        na escala.  

 

 



 
 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A figura 4 mostra que é possível estabelecer uma relação entre as escalas 

termométricas por intermédio de seus pontos fixos, isto é, conhecendo-se a temperatura de 

um corpo em uma determinada escala é possível através de uma equação estabelecer a 

temperatura desse corpo em outra escala.  

 Por isso, para estabelecer uma escala de medição de temperaturas, é necessário 

basear esta escala em uma determina propriedade de uma substância, propriedade esta que 

varie com a temperatura.  

 O instrumento para medir temperatura, ou termômetro, deve ser então baseado em 

uma propriedade termométrica X, sendo a temperatura uma função de X. A forma mais 

simples que pode assumir a função T é a relação linear, a qual é dada por: 

          (2.5) 

 Na equação (2.5) fica claro que para estabelecer a escala de temperatura, escolhem-

se dois pontos de calibração, isso é, definem-se arbitrariamente dois pontos    e   , em 

seguida determina-se    e   , e relacionam-se estes valores de modo a obter as constantes 

  e  . 

 A equação de conversão que estabelece a relação entre as escalas Celsius e 

Fahrenheit pode ser escrita na forma 
  

 
 

     

 
 (2.6) 

  

Portanto, conforme a equação (2.6) é possível converter as temperaturas entre as 

escalas Celsius e Fahrenheit.  

Além disso, para converter a variação de temperatura entre as escalas uma relação 

correspondente pode ser definida pela equação: 

  

   

   
 

   

   
 (2.7) 

  

 A escala que é universalmente adotada em Física é a escala Kelvin. Baseia-se no 

fato de que apesar de não existir nenhum limite aparente de quão alta uma temperatura de 

 

Figura 4 - As escalas Celsius e Fahrenheit com 
Figura 4 - As escalas Celsius e Fahrenheit com seus pontos fixos 
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um sistema pode ser, existe um limite de quão baixa ela pode ser afirma Resnick (2005, 

p.207).  

Essa afirmação refere-se à definição do zero absoluto de temperatura que é definido 

como sendo zero na escala Kelvin
11

, ou seja, é o limite inferior de temperatura de um 

sistema, em outras palavras, é a temperatura correspondente ao menor estado de agitação 

das partículas, isto é, um estado de agitação praticamente nulo. Os pontos fixos nessa 

escala são: o Zero Absoluto “0”, o ponto de congelamento ou ponto de gelo 273,15K e o 

ponto de vapor ou ponto de ebulição 373K. 

A escala Kelvin, também denominada escala absoluta, tem sua origem no zero 

absoluto e utiliza o grau Celsius como unidade de variação, além disso, a equação (2.8) 

apresenta a relação de conversão entre as escalas. O símbolo da unidade da escala Kelvin é 

K e 1967 convencionou-se não usar “grau” para essa escala. Ainda, conclui-se que a 

equação de conversão entre as escalas Celsius e Kelvin é dada por: 

 

               (2.8) 
 

 

Como visto, as partículas possuem energia de agitação, exceto no zero absoluto. 

Em um primeiro instante define-se essa energia de agitação das partículas como a energia 

térmica de um corpo e depende de dois fatores: da energia de agitação média de cada 

partícula (que determina a temperatura do corpo) e do número de partículas que o corpo 

possui anota Doca (2013, p.19). 

Nesse aspecto, afirma-se que essa energia térmica, quando em trânsito de um corpo 

para outro ou de uma parte para outra de um mesmo corpo denomina-se de calor, portanto, 

calor é transferido entre um sistema e a sua vizinhança quando as suas temperaturas 

diferem – calor (energia em trânsito) é constantemente confundido com temperatura 

(grandeza).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 William Thomson (1824-1907) por seu talento as novas invenções e ao desenvolvimento de novas 

tecnologias recebeu o título de Lorde Kelvin no século XIX. 
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    3.3  FUNDAMENTOS DA ELETRODINÂMICA 
  

 Desde os primórdios, o tema eletricidade fascinou a humanidade. A busca 

incansável do homem por sua descoberta remonta do século VI a.C, na Grécia. Ao que 

tudo indica Tales de Mileto após descobrir uma resina fóssil petrificada chamada de 

âmbar
12

 - esfregando-a com a pele e lã, observou a força de atração em objetos leves.  

 Além de Tales de Mileto, Teófrasto (321 a.C) e Plínio (70 d.C) fizeram alusão a 

uma substância resinosa que, após ser friccionada adquiria capacidade de atrair objetos. No 

século XVI, Girolamo Cardano (1501-1576) foi capaz de estabelecer a diferença entre o 

âmbar e a magnetita.  

Posteriormente, no século XVI, William Gilbert, verificou que não apenas o âmbar, 

mas diversas substâncias se eletrizavam ao serem atritadas. Como no grego a palavra 

âmbar significa elektron, ele chamou esses materiais ou substâncias de elétricos.  

 O inglês Stephen Gray realizou em 1729 experimentos que lhe permitiram 

estabelecer diferenças entre materiais condutores e materiais isolantes. Em 1733, o francês 

Charles François du Fay fez três descobertas vital importância o desenvolvimento da 

eletricidade: havia dois tipos de eletricidade, os tipos semelhantes de eletricidade repelem 

um ao outro e os tipos opostos atraem um ao outro.  

Embora tenha sido o francês Du Fay verificado os tipos de eletricidade em um 

experimento, entretanto foi Benjamin Franklin no século XVIII quem nomeou de positiva 

a eletricidade vítrea e de negativa a resinosa. Em 1747, o inventor do para-raios, defendeu 

a teoria que considerava a carga elétrica um único fluído elétrico que podia ser transferido 

de um corpo para outro – os elétrons são transferidos de um corpo para outro, os que 

apresentam “excesso” de elétrons denominam-se corpos carregados negativamente e um 

corpo com “falta” de elétrons encontram-se carregados positivamente.  

 Por definição, segundo Doca (2013, p. 94), a Eletrodinâmica é o estudo das 

correntes elétricas, suas causas e os efeitos que produzem no “caminho” por onde passam 

os portadores de carga elétrica livres. Dessa forma, o fluxo contínuo em um circuito 

fechado de elétrons é uma representação simples de um circuito elétrico, e fluxo de 

elétrons é chamado de uma corrente elétrica. A corrente elétrica   é o movimento ordenado, 

isto é, com direção e sentido preferenciais de portadores de carga elétrica em um dado 

intervalo de tempo.  

                                                           
12

 É uma resina fóssil, proveniente de uma espécie extinta de pinheiro do período terciário, sólida, amarelo-

pálida ou acastanhada, transparente ou opaca, utilizada na fabricação de vários objetos.  
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A corrente elétrica é causada por uma diferença de potencial elétrico ou tensão 

elétrica por intermédio de um gerador elétrico. 

 O gerador elétrico deve dispor de alguma modalidade de energia e transformá-la em 

energia potencial elétrica, além disso, no processo da geração de uma corrente elétrica, não 

interessam os reais valores dos potenciais dos polos do gerador, mas sim a diferença entre 

esses potenciais. 

 A corrente elétrica tem um sentido, que é definido como sendo o sentido do fluxo 

de carga positiva – ou seja, é oposto ao sentido preferencial em que se movem os 

portadores de carga elétrica negativa. Segundo Griffiths (2011, p. 145) “Por definição, 

cargas negativas movendo-se para esquerda contam o mesmo que cargas positivas 

movendo-se para a direita”.  

 Para que a corrente elétrica exista, é necessário que exista um fluxo resultante de 

carga através de uma superfície (RESNICK et al, 2005, p.107), assim, durante certo 

intervalo de tempo   , passa pela seção da superfície um número   de elétrons, que 

totalizam uma carga   negativa de módulo | |     , em que “e” é a carga elétrica 

elementar                . 

 A corrente elétrica em um condutor é a taxa de transporte de carga através da área 

da seção transversal do condutor. As partículas carregadas, elétrons livres em metais ou 

íons em soluções iônicas, podem se movimentar sob a ação de um campo elétrico aplicado 

no condutor.  

 Portanto, se uma quantidade de carga    atravessa a superfície   em um intervalo 

de tempo   , então a corrente elétrica define-se por: 

  
  

  
 (2.9) 

 A equação (2.9) mostra que a corrente elétrica é determinada pela derivada ou 

variação de carga através de uma secção de um material em intervalo de tempo dado.  

A unidade do Sistema Internacional (SI) para a corrente é o Ampère
13

 (A), definida 

como um Ampère igual a um Coulomb/segundo.  

 A carga total que atravessa a superfície ou secção em um intervalo de tempo 

         pode, então, ser definida por meio de: 

   ∫   ∫     
  

  

 (3.0) 

                                                           
13

 A unidade de medida para a corrente é em homenagem ao Físico francês André Marie Ampère (1775-

1836) um dos fundadores da Eletrodinâmica e Eletromagnetismo - foi ele quem construiu o primeiro 

eletroímã. 
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 Na equação (3.0) observa-se que a corrente   pode ser uma função do tempo, ou 

seja,     .  

 Uma linha de carga com densidade   passando por um fio à velocidade   constitui 

uma corrente (GRIFFITHS, 2011, P.145) e define-se por: 

      (3.1) 

Na equação (3.1) observa-se que o produto entre a densidade de carga e a 

velocidade das cargas elétricas em um condutor constitui uma corrente elétrica.  

O “caminho” onde se estabelece uma corrente elétrica é chamado de circuito 

elétrico. A parte do circuito situada fora do gerador será chamada de circuito externo, além 

disso, uma fonte de energia externa “fem” (força eletromotriz) é necessária para mover 

carga através de um circuito para a maior parte dos circuitos elétricos.  

“O circuito, portanto, deve incluir um dispositivo que mantenha a diferença de 

potencial entre dois pontos do mesmo, assim como a circulação de um fluido 

necessita de um dispositivo análogo (bomba) que mantém a diferença de pressão 

entre dois pontos”. (RESNICK et al, 2005, p.150) 

 

 Na análise e representação gráfica da intensidade de uma corrente elétrica a área 

compreendida entre o gráfico e o eixo dos tempos, calculada em certo intervalo de tempo 

   fornece o módulo da carga elétrica que atravessam uma seção transversal do condutor. 

 A figura 5 apresenta a área compreendida entre o gráfico o eixo dos tempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quanto à forma do gráfico apresentado na figura 5, as correntes classificam-se em 

contínuas e alternantes (ou alternadas). A corrente elétrica é contínua constante quando 

mantém intensidade e sentido constantes no decorrer do tempo, porém, denomina-se de 

corrente alternada ou alternante a corrente cujo sentido se inverte, em geral, de forma 

periódica, a exemplo, a corrente que se estabelece em uma rede elétrica.  

 Quando em um condutor flui uma corrente constante, a densidade de corrente 

elétrica   é um vetor cujo módulo é definido como a corrente por unidade de área da seção 

 

Figura 5 - Gráfico i x t que fornece o módulo da 
Figura 5 - Gráfico i x t que fornece o módulo da carga elétrica |Q| 
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reta do condutor. A equação (3.2) mostra a definição matemática da densidade de corrente 

em função da área da seção do condutor.  

 ⃗  
 

 
 (3.2) 

  

No SI a densidade de corrente elétrica é dada em A/m². A equação (3.2) é válida 

somente quando a densidade de corrente for constante e a área da seção por perpendicular 

ao vetor   que fornece a direção e o sentido da densidade de corrente.  

Portanto, conhecendo-se o vetor densidade de corrente  ⃗, a corrente elétrica   pode 

ser obtida pela integral: 

   ∫  ⃗   ⃗ (3.3) 

Na equação (3.3) o vetor área do elemento de seção transversal   ⃗ é perpendicular 

ao elemento.  

 Caso a corrente seja uniforme pela seção transversal e paralela a   ⃗,   será também 

uniforme e paralela a   ⃗.  

 Assim, a equação (3.4) pode ser expressa da forma: 

   ∫  ⃗   ⃗   ∫       (3.4) 

 A equação (3.5) comprova a relação definida pela equação (3.3) apresentada 

anteriormente.  

 A resistividade   de um material é definida como o inverso da condutividade   do 

material. A equação (3.5) apresenta essa relação importante para cálculo da densidade de 

corrente.  

  
 

 
 (3.5) 

  

Desse modo, aplicando um campo elétrico a um material, obtém-se um fluxo 

elétrico cuja densidade de corrente é ligada ao campo elétrico por intermédio da equação 

(3.6).  

 ⃗    ⃗⃗ (3.6) 
 

 A equação para a condução elétrica, em casos da existência de correntes contínuas, 

deduz-se a partir da equação da condução de calor em um material homogêneo. A equação 

da condução de calor é dada por: 

  

  
    

  

  
 (3.7) 
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 Na equação (3.7),       representa a taxa de variação de calor em função do 

tempo ou fluxo de calor,    é a condutividade térmica do material e   é a temperatura 

absoluta,   é área da seção reta do condutor e       corresponde ao gradiente de 

temperatura. Analogamente a equação (3.8), define-se a equação da condução elétrica por: 

  

  
    

  

  
 (3.8) 

  

Na equação (3.8), observa-se que       representa a corrente elétrica como mostra 

a equação (2.9),   corresponde a condutividade elétrica,   é área da seção reta do condutor 

e       é o gradiente de potencial elétrico.  

 Sabendo-se que o trabalho elétrico fornecido a uma carga    submetida a uma 

diferença de potencial   é dado por: 

  

  
   (3.9) 

 Entretanto, sabe-se que o trabalho por unidade de tempo corresponde a potência 

fornecida. Neste caso, a equação (3.9) por ser reescrita em termos da potência dissipada em 

certo intervalo de tempo pela equação (4.0). 

  
  

  
  (

  

  
)     (4.0) 

  

Na equação (4.0), observa-se que a razão entre a quantidade de energia térmica em 

um dado intervalo de tempo conduz ao fato de que a passagem de uma corrente elétrica em 

um material produz sempre calor. 

Em um dado condutor, entre duas colisões, a velocidade média dos elétrons livres é 

da ordem de       , como essa velocidade é atingida ao se conectar o fio ao gerador e se 

mantém estável, consequentemente, toda energia potencial elétrica perdida pelos elétrons 

livres é convertida em energia térmica, essa transformação recebe o nome de efeito Joule 

ou efeito Térmico.  

Portanto, a potência térmica dissipada em um resistor por onde passa uma corrente 

  é dada pela equação (4.1) a seguir. 

  

  
     (4.1) 

 

Dessa forma, o calor dissipado num intervalo de tempo de zero até   será dado por: 

  ∫      
 

 

 (4.2) 

 Na equação (4.2),   é a resistência entre dois pontos considerados e   corresponde a 

corrente elétrica. 
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A resistência de um cilindro de comprimento L e seção reta com área A é dada por: 

   
 

 
 (4.3) 

 

Na equação (4.3),   representa a resistividade do material do cilindro e foi definido 

pela equação (3.5), ou seja, a resistividade do material é definida como o inverso da 

condutividade do material. Logo, substituindo-se (3.5) na equação (4.3), tem-se: 

  
 

  
 (4.4) 

 

A partir das equações (2.9) e (3.8) é possível demonstrar a Lei de Ohm.  George 

Simon Ohm, foi um físico alemão que estabeleceu a noção de resistência elétrica e 

publicou suas observações em 1827 em um livro intitulado “O circuito galvânico 

matematicamente analisado”, nesse livro Ohm, descreve os fundamentos da teoria de 

circuitos e apresenta que para os condutores vale a proporcionalidade entre tensão (V) e 

corrente (i) constante, no caso dos metais, são chamados de resistores ôhmicos, ou seja, em 

condutor ôhmico mantido a temperatura constante, a intensidade de corrente elétrica é 

proporcional à diferença de potencial aplicada entre seus terminais.  

Suponha-se que um condutor cilíndrico cuja seção de área   permaneça constante. 

Suponha-se ainda que a corrente   seja constante. As equações (2.9) e (3.8) se relacionam 

da seguinte forma: 

          

Inicialmente, integra-se o lado esquerdo da igualdade em termos de   e   que 

representa pontos do circuito no mesmo sentido da corrente e o lado direito em termo do 

comprimento do cilindro, ou seja, entre 0 e L.  

   ∫   
 

 

  ∫   
 

 

 

Após a integração, obtém-se: 

                

 Sabendo-se que no circuito o percurso da corrente elétrica faz-se no sentido oposto 

do sentido convencional, conclui-se que    é maior do que   , ou seja,        é negativo. 

Dessa forma,   corresponde ao módulo da diferença de potencial entre dois pontos de um 

condutor, independentemente do sentido da corrente elétrica.  

 Logo,  

  
 

  
  (4.5) 
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Substituindo-se a equação (4.4) na equação (4.5), obtém-se a equação: 

     (4.6) 
 

Portanto, a equação (4.6) corresponde à primeira Lei de Ohm.   

A unidade de medida da resistência elétrica é o ohm, cujo símbolo é dado pela letra 

grega  . Nos casos em que um condutor apresente uma constante entre a tensão e a 

corrente, pode-se afirmar que o condutor em questão é ôhmico. A equação (4.6) também 

pode ser aplicada em qualquer condutor, embora a resistência apresentada não seja uma 

constante.  

 Existem condutores fabricados com a finalidade exclusiva de transformar energia 

elétrica em energia térmica (filamento de uma lâmpada, por exemplo), esses condutores 

são denominados resistores – o resistor é representado pelo símbolo de sua resistência, ou 

seja, o conceito de resistência ou resistividade é mais amplo. A esse respeito Resnick 

(2005, p. 111) afirma que a resistividade de um material é independente da intensidade, 

direção e sentido do campo elétrico. 

“Muitos materiais homogêneos, incluindo metais condutores como o cobre, 

obedecem à lei de Ohm para uma determinada faixa de valores de campo elétrico 

aplicado. Quando o campo é suficientemente grande, todos os materiais se 

comportam violando a lei de Ohm”. (RESNICK, 2005, p.111). 

 

 Na lei de Ohm definida pela equação (4.6),   é o módulo da diferença de potencial 

entre dois pontos considerados,   é a corrente elétrica e   é a resistência entre os dois 

pontos considerados. Toda resistência R que obedece à lei de Ohm denomina-se resistência 

ôhmica.  

    3.4  A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE AUSUBEL 
 

 A teoria da aprendizagem significativa proposta por Davi Ausubel é uma teoria 

cognitivista e procura explicar os mecanismos que ocorrem na mente humana com relação 

ao aprendizado e a estruturação do conhecimento.  

A teoria pode contribuir para melhorar a compreensão de um conteúdo específico. 

“Superando, desta forma, a aquisição mecânica de fórmulas, equações e expressões físicas 

que, muitas vezes, os alunos decoram e utilizando sem compreender o seu significado real” 

(VANNUCCHI, 1996, p.19).  

Além disso, é possível fazer uma análise conceitual, entender o porquê do seu 

surgimento, de determinado conceito, seus problemas, questionamentos, e muitas outras 

indagações. Estes são alguns dos elementos imprescindíveis à busca de uma aprendizagem 

que realmente seja significativa.  
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A aprendizagem significativa envolve a aquisição de novos significados e os novos 

significados, por sua vez, são produtos da aprendizagem significativa.  

Estes novos significados ocorrem na medida em que determinadas ideias, ao serem 

aprendidas, relacionam-se de forma não-arbitrária e não-literal a alguns conhecimentos 

relevantes existentes na estrutura cognitiva do aprendiz afirma Ausubel (1980, p.34).  

Para o autor, estes conhecimentos relevantes da estrutura cognitiva – estrutura que 

se encora e se reordena novos conceitos e ideias que o estudante formula e internaliza,  e 

que servem de suporte para a nova informação, são denominados subsunçores
14

. Sendo 

assim, na teoria, quando um estudante se depara com um material para estuda-lo é preciso 

que ele tenha subsunçores em sua estrutura cognitiva, caso contrário, não ocorrerá a 

aprendizagem significativa. 

Portanto, a aprendizagem significativa define-se por Moreira (2009, p.8) como um 

processo no qual uma nova informação se relaciona na estrutura cognitiva do estudante, 

para o autor “[...] Neste processo a nova informação interage com uma estrutura de 

conhecimento específica, a qual Ausubel chama de “conceito subsunçor” ou, simplesmente 

“subsunçor”, existente na estrutura cognitiva de quem aprende”.  

Por exemplo, um estudante pode aprender da segunda Lei de Newton aplicada a um 

dado referencial, que afirma que a força peso resultante é diretamente proporcional ao 

produto da massa de um corpo pela aceleração da gravidade
15

. Porém, para que o estudante 

entenda significativamente a proposição, ele precisa ter o significado dos conceitos de 

referencial, vetor, escalar, massa, aceleração da gravidade e das relações de 

proporcionalidade (igualdade) em sua estrutura de conhecimentos, caso contrário será 

possível apenas à aprendizagem mecânica (mera memorização) do conteúdo. 

Nessa teoria, as tarefas de ensino são importantes na aprendizagem significativa 

devido ao fato de que disponibiliza potenciais significativos na aprendizagem. Existem 

dois fatores preponderantes que determinam os potenciais significativos a partir das tarefas 

de ensino: a natureza do assunto e a estrutura cognitiva de cada aluno. No primeiro fator, 

destaca-se o fato de que este deve ser suficientemente não-arbitrário e não-aleatório, 

permitindo que se estabeleça uma relação não-arbitrária e organizada com as informações 

correspondentes relevantes localizados no domínio da capacidade intelectual humana. 

                                                           
14

 O subsunçor é uma estrutura específica ao qual uma nova informação pode se integrar ao cérebro humano, 

que é altamente organizado e detentor de uma hierarquia conceitual que armazena experiências prévias do 

aprendiz. 
15

        em que   é a força (vetor) aplicada é proporcional ao produto da massa (escalar) pela aceleração 

da gravidade g (vetor). 
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Porém, no segundo fator, destaca-se a premissa que a aquisição de conhecimento em cada 

indivíduo por si só não pode ser relacionado a ideias relevantes que a maioria dos seres 

humanos podem adquirir, é necessário que cada aprendiz tenha suas próprias ideias e que 

as considere relevantes em sua estrutura cognitiva. 

A essa propriedade da tarefa de aprendizagem significativa que determina se ela é 

potencialmente significativa ou não, o autor denomina de significado lógico. As tarefas de 

aprendizagem escolar quase sempre possuem significado lógico.  

 Observando-se os aspectos da teoria discutidos até o presente, é provável que o 

conteúdo aprendido significativamente torne-se menos vulnerável do que as associações 

arbitrárias (memorização) frente à interferência de novas associações e, portanto, torna-se 

mais fácil de ser lembrado. O conteúdo cognitivo não significativo (decorado) tem um 

período de estocagem e retenção pequeno, como uma memória volátil e transitória.  

Nesse aspecto significa dizer que um aluno pode aprender e adquirir muito mais 

conhecimento se dele for exigido apenas à assimilação da essência das ideias, em lugar de 

saber proclamar as palavras precisas para expressá-las. 

A Teoria de Ausubel propõe uma estratégia para facilitar a aprendizagem 

significativa, manipulando a estrutura cognitiva do aprendiz. A estratégia envolve o uso de 

materiais introdutórios adequados, claros e estáveis, os quais são denominados de 

organizadores prévios.  

As principais razões que justificam a utilização de organizadores prévios estão 

elencadas a seguir. 

(a) A importância de se ter ideias relevantes e apropriadas disponível na estrutura 

cognitiva, para a aprendizagem significativa; 

(b) As vantagens de utilizar conceitos mais gerais e inclusivos de uma disciplina como 

ideias de esteio ou subordinadores; 

(c) Os próprios organizadores prévios tentam tanto identificar um conteúdo relevante já 

existente na estrutura cognitiva, como indicar a relevância deste conteúdo e sua própria 

relevância para o material de aprendizagem.  

Na realidade, a função do organizador prévio não é a busca de novos conteúdos, 

mas facilitar a relação lógica entre estes conteúdos e a estrutura cognitiva existente no 

estudante.  

Os organizadores prévios podem ser divididos em expositivos e comparativos de 

acordo com a forma de aplicação na atividade escolar – no caso da dissertação na atividade 

experimental.  
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No primeiro caso, organizadores expositivos, são utilizados com novos conteúdos, 

de forma a fornecer subsunçores relevantes, entretanto, para os organizadores 

comparativos aplicam-se aos casos em que já existam os materiais de aprendizagem 

conhecidos pelos estudantes.  

Dessa forma, conclui-se que os organizadores prévios funcionam como pontes 

cognitivas cuja atribuição é contribuir para que o estudante possa superar o limite entre o 

conhecimento prévio existente e o conhecimento a ser aprendido (MOREIRA, 1999, 

p.155) 

Na Teoria da Aprendizagem Significativa os conceitos propostos por Ausubel de 

organizadores prévios, uma vez que incorporados às atividades experimentais, 

especificamente ao ensino de Física, podem servir como ferramentas metodológicas 

interessantes ao ensino, além disso, fornecem parâmetros que reforçam a aquisição de 

conhecimento.  

Assim, as características apresentadas acerca da teoria e as atividades experimentais 

associadas apresentadas servirão de reflexões para uma reformulação de conceitos, revelar 

ingredientes lógicos ou empíricos importantes nesse processo.  

Enfim, por tratar-se de uma teoria voltada ao ensino e aprendizagem, e não como 

uma teoria comportamental, a teoria de Ausubel pode ser implementada em sala de aula, 

além do fato de apresentar uma consistência extremamente lógica e facilmente aplicável.  

    3.5  A TEORIA DO DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DE BRUNER  
 

 Teórico conhecido por sua polêmica afirmação "é possível ensinar qualquer 

assunto, de uma maneira intelectualmente honesta, a qualquer criança em qualquer estágio 

de desenvolvimento" (Moreira, 1999, p. 81), Jerome Bruner propõem em sua teoria que o 

mais relevante em determina matéria ou disciplina é a sua estrutura, suas ideias e relações 

fundamentais - obviamente, o autor refere-se à possibilidade de ensino aos estudantes, 

desde que se levassem em contas as etapas do desenvolvimento intelectual de cada um. 

 Para Bruner o processo da descoberta por parte dos estudantes, é um processo de 

ensino, este através da exploração de alternativas e de um currículo em espiral, seja capaz 

de oportunizar ao estudante rever os tópicos de diferentes níveis de profundidade.  

 Desse modo, propicia ao estudante o acesso e a participação no processo de 

aprendizagem, em outras palavras, a aprendizagem por descoberta ocorre quando o 

professor cria um ambiente ou conteúdos que favoreçam a aprendizagem – nesse ambiente, 

o professor apresenta as ferramentas necessárias aos estudantes para o aprendizado.  
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 Nesse aspecto, conclui-se que o desenvolvimento cognitivo do estudante por 

descobertas depende da interiorização dos acontecimentos num sistema de armazenamento 

que corresponde ao meio ambiente favorável a esse desenvolvimento. 

 Além disso, na aprendizagem por descoberta pressupõe-se que o aluno tenha a 

predisposição para a aprendizagem e a forma como um conjunto de conhecimentos pode 

estruturar-se de modo que o aluno se aproprie de ferramentas necessárias às descobertas. 

 Nessa perspectiva para Ostermann et al (2010, p.20) “a ênfase de Bruner na 

aprendizagem por descoberta influenciou e influencia ainda muitas abordagens ao ensino 

de Física. Um exemplo seria o projeto PSSC
16

 que enfatiza a atividade de investigação do 

aluno.” 

 Para Bruner, a ideia de desenvolvimento intelectual ocupa lugar fundamental em 

sua teoria (MOREIRA, 1999, p.82), para o autor, o desenvolvimento intelectual 

caracteriza-se: por independência crescente da resposta em relação à natureza imediata do 

estímulo, ou seja, uma vez estimulado a pensar sobre determinado assunto, o aprendiz 

desenvolve suas aptidões cognitivas; o desenvolvimento intelectual baseia-se em absorver 

eventos, em um sistema de armazenamento que corresponde ao meio ambiente, nesse 

sentido, um ambiente favorável ao aprendizado, com elementos e ferramentas novas de 

ensino propiciam a aprendizagem e consequentemente o desenvolvimento do intelecto do 

estudante; o desenvolvimento intelectual é caracterizado por crescente capacidade para 

lidar com alternativas simultaneamente, atender a várias sequencias ao mesmo tempo, e 

distribuir tempo e atenção, de maneira apropriada, a todas essas demandas múltiplas, por 

fim o autor refere-se ao contato direto do professor com os estudantes na atenção efetiva e 

simultânea das demandas que surgem durante a aula ou durante a experimentação.  

  A ideia de desenvolvimento do intelecto está dentro da visão construtivista, nela o 

aluno toma parte ativa na construção do conhecimento. Na visão de Bruner, existem três 

modos de representação pelos quais passam os indivíduos: a representação ativa, a 

representação icônica e a representação simbólica (MOREIRA, 1999, p. 83 e 84).  

 Na representação ativa desenvolve-se a inteligência prática, como consequência do 

contato do aprendiz com os objetos e com os problemas de ação que o meio lhe propicia. 

Na representação icônica o aprendiz após visualizar os objetos, utiliza imagens mentais 

que representam tais objetos - essa representação independe da ação. 

                                                           
16

 O Physical Science Study Committe (PSSC) ou em português Comitê de Estudo de Ciências Físicas é um 

projeto de Física desenvolvido no final dos anos 50 pelo MIT e posteriormente trazido ao Brasil em 1962 por 

meio do IBCC-UNESCO com apoio do MEC. 
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 Finalmente, na representação simbólica o aprendiz consegue representar as coisas 

por símbolos, abstratamente. Por exemplo, ao visualizar um circuito elétrico, o aluno 

intuitivamente – desde que seja instruído previamente, é capaz de reconhecer o tipo do 

circuito RC (resistor/capacitor) ou RL (resistor/indutor) por intermédio dos símbolos 

associados no circuito.  

 Ainda para o autor, além desses três modos de reprodução, o aprendiz passa ainda 

por três fases internas de processamento e representação de informações: manuseio e ação, 

organização perceptiva e imagens, e pela utilização de símbolos (MOREIRA, 1999, p. 84). 

Para ele uma teoria de ensino deve principalmente concentrar-se como otimizar a 

aprendizagem, facilitar a transferência ou a recuperação de informações. As características 

distintas de uma teoria de ensino são abordadas pelo autor.  

Segundo Moreira (1999, p. 85), para Bruner uma teoria de ensino eficaz deve 

apontar as experiências mais exitosas com intuito de implantar no individuo a 

predisposição para a aprendizagem; tem que demonstrar e especificar a estrutura de um 

conjunto de conhecimentos de forma que permita ao estudante obter melhor compreensão 

do conteúdo a ser abordado; deve citar qual a sequência didática mais eficiente na 

apresentação das matérias a serem estudadas e deter-se na natureza e na aplicação dos 

prêmios e punições no processo de aprendizagem – alguns teóricos divergem quanto a esse 

último tópico.   

 Para Bruner, entender os fundamentos torna a matéria mais compreensível, isto é, a 

instrução adequada facilita o aprendizado, além do fato de que a compreensão de 

princípios e ideias fundamentais são pressupostos de uma transferência de aprendizagem 

efetiva.  

 Em termos de estrutura, a matéria caracteriza-se de três maneiras possíveis: na 

primeira delas o modo de apresentação da matéria é imprescindível. Comumente, 

professores utilizam técnicas que não se adaptam ao nível de experiência do estudante, 

consequentemente comprometem o aprendizado. Na segunda maneira, no processo de 

instrução o professor deverá economizar na apresentação, ou seja, apresentar somente o 

necessário para o aluno – muita informação repassada ao mesmo tempo também dificulta o 

processo de aprendizagem. Na terceira e última forma, o poder de apresentação é 

preponderante nesse processo, uma boa parte dos professores tornam complexos assuntos 

ou conceitos fáceis de compreender. Destarte, quanto mais simples for à forma de 

apresentação mais efetivo será o aprendizado, aliás, Bruner destaca o papel da linguagem 

no ensino ao afirma que o “o ensino é altamente facilitado por meio da linguagem que 
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acaba sendo não apenas o meio de comunicação, mas o instrumento que os estudantes 

podem usar para ordenar o meio ambiente” (MOREIRA, 1999, p. 90).  

 Como visto, a teoria de Bruner fornece uma visão quanto ao desenvolvimento 

intelectual e ao processo instrucional, apesar de que para alguns a teoria em si torna-se 

impraticável na escola devido ao fato de que o estudante terá um ritmo menor do que na 

maioria das formas de ensinar. Entretanto, para a maioria, no final do processo utilizando a 

teoria de Bruner o estudante terá aprendido de forma muito mais consciente e significativa.  

    3.6  A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA COMO FERRAMENTA DE ENSINO 

 

 Hoje em dia não é tarefa fácil ensinar de um modo geral, em especial o ensino de 

disciplinas complexas como as que compõem o currículo em Física. Recheadas de 

conceitos abstratos em sua maior parte, de definições um tanto quanto ortodoxas - que 

exigem do estudante uma concepção plausível a respeito, e que embora o professor busque 

meios para fazê-lo nem sempre os objetivos de aprendizagem são alcançados.  

 Previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM), as 

competências são descritas como a capacidade de abstração, de pensar múltiplas 

alternativas para a resolução de problemas, de trabalho em equipe, dentre outras. 

Entretanto, urge na prática docente questionamentos que precisam ser elucidados: como, 

quais e de que forma as competências devem ser trabalhadas em sala? Evidentemente, 

esses questionamentos sugerem mudança na prática de ensinar do professor, embora os 

conteúdos sejam ministrados adequadamente pelo docente, por si só, não propiciam 

respostas a questionamentos dessa natureza.  

   Nesse cenário de “instabilidade”, surge a possibilidade de compreensão acerca das 

competências sob dois aspectos: colocar a relação didática em perspectiva; e assumi-la 

como um problema de transposição didática. Acerca da transposição didática, Yves 

Chevallard (1991, p. 39), didata francês do campo do ensino e que atua no Brasil na área 

de formação docente em Matemática a define como um conjunto de “transformações 

adaptativas” que permeia o conteúdo, e que tais transformações serão imprescindíveis no 

trabalho que faz de “um objeto de saber a ensinar” em um objeto de ensino.  

Apesar das controvérsias sobre a temática, para a maioria dos pesquisadores a 

respeito das competências, associam-nas a uma mobilização de recursos cognitivos 

aplicados a situações distintas que vão além da sala de aula, ou seja, transpor o mesmo 



 
 

 

40 

conteúdo por intermédio de outras práticas didáticas – a exemplo, a utilização do 

laboratório didático por intermédio da transposição didática
17

.  

Nesse sentido, de acordo Alves (2000, p. 218), “A transposição didática se mostra 

como um instrumento de análise do processo de transformação do conhecimento ou saber.” 

 Inegavelmente, a transposição didática vem se consolidando como uma ferramenta 

de análise do processo de transformação do saber, porém, algumas indagações permeiam 

sobre esse processo de transformação: de onde vêm os saberes são ensinados na disciplina 

de Física? Ensina-se a Física dos cientistas ou a Física do dia-a-dia? De que forma as 

atividades experimentais contribuem para os saberes em Física? Essa reflexão faz-se 

necessária do ponto de vista das competências que se pretende tratar com os estudantes. 

 Ressalta-se o fato de que a transposição didática não é em hipótese alguma uma 

ferramenta de ensino cujo objetivo seja a simplificação do conhecimento – essa é uma 

interpretação equivocada por apresentar o processo complexo do saber de forma trivial, e 

não o é (CHEVALLARD, 1997, p.4). 

O temo “saber” que trata o autor serve para designar o objeto sujeito a 

transformações. Como ferramenta de análise do processo de transformação do saber, a 

transposição didática estabelece três níveis para o saber: o saber sábio (savoir savant), o 

saber a ensinar (savoir à enseigner) e o saber ensinado (savoir enseigné). Estes grupos de 

diferentes saberes, porém com elementos comuns fazem parte de um ambiente mais amplo, 

que se interligam e coexistem - denominado de noosfera
18

.   

 Portanto, para o autor, a transição do saber sábio – o saber científico no caso dos 

físicos, ao saber a ensinar, a interferência do professor é mínima. Porém, a transição do 

saber a ensinar para o saber ensinado a participação do professor é primordial – para ele, 

cabe ao professor compreender esse processo de transposição didática (CHEVALLARD, 

1991, 16).  

 Na troca entre os saberes ocorre o processo de transposição didática. O processo de 

transformação do “saber sábio” para o “saber a ensinar”, corresponde a Transposição 

Didática Externa – nessa fase o conhecimento científico é reestruturado para uma 

linguagem mais simples, acessível para os estudantes.  

No processo de transformação do “saber a ensinar” para o “saber ensinado”, ocorre 

a Transposição Didática Interna – nesse momento o conhecimento é diluído no interior do 

                                                           
17

 O termo “transposição didática”, segundo Chevallard, foi empregado inicialmente pelo sociólogo francês 

Michel Verret, em sua tese de doutorado Le temps des études, publicada em 1975.  
18

 Constitui-se em uma região onde se pensa o funcionamento didático. 
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espaço escolar quer seja em sala de aula, laboratório didático, ou em qualquer outro espaço 

pedagógico. Nesse processo de transformações sofridas pelo saber, destaca-se o fato de que 

o cotidiano dos alunos deve ser levado em consideração, o intuito principal é garantir que o 

novo saber não esteja fora da realidade dos estudantes - tornando-se mais significativo para 

eles. Aqui o professor é o responsável por essa transposição, desempenhando papel central 

nesse nível do saber – a cada nova transposição cria-se um quadro epistemológico novo. 

 Como visto até aqui, a teoria da Transposição Didática assume o enfoque 

epistemológico como eixo central para as análises dos processos de ordem didática.  

 Contudo, faz-se necessário a verificação por parte do professor se de fato o saber 

chegará ao nível do “saber a ensinar”, para isso, Chevallard (1991, p. 57) destaca algumas 

evidências características: o saber tem que ser consensual, o saber deve buscar uma 

atualização, o saber tem que ser operacional, o saber deve permitir a criatividade didática e 

o saber tem que ser terapêutico – adaptar-se ao sistema didático.  

 Outro ponto que merece atenção nessa teoria é o fato de que o processo de 

transformação do “saber sábio” em “saber a ensinar” não se consolida por eventos 

aleatórios ou por circunstâncias. Chevallard propõem algumas diretrizes ou regras que 

norteiam estas transformações entre os níveis do saber.  

 A primeira diretriz refere-se à modernização do saber escolar. Atualmente, a 

produção e o desenvolvimento científico de um modo geral são intensos, comumente, não 

se consegue interagir com uma nova tecnologia sem que haja outra a ser implementada, a 

respeito Brockington (2005, p. 109) afirma que “a modernização dos saberes escolares é 

uma necessidade, pois legitima o programa da disciplina, garantindo seu lugar no 

currículo”. 

 A atualização dos “saberes a ensinar” é outra diretriz proposta pelo autor. Nessa 

diretriz o autor propõe o descarte de conhecimentos que foram vulgarizados ou 

banalizados, dessa forma, abre-se espaço aos novos conhecimentos. 

 A terceira diretriz diz respeito a transformação de um saber em exercícios e 

problemas. Em regra geral, a prática docente utiliza de conteúdos menos 

operacionalizáveis o que dificulta a transposição entre os níveis de saberes. Sem dúvida 

alguma um conteúdo que trouxer maiores possibilidades de exercícios e atividades, 

certamente, será mais bem aceito pelos estudantes.  

 E por fim, a quinta e última diretriz refere-se ao fato de tornar um conceito mais 

compreensível. Geralmente, os conceitos e definições com o grau de complexidade 

avançados precisam de uma transformação para que seu aprendizado torne-se 
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compreensível. Menciona Alves (2000, p. 238) que “Neste processo são criados objetos 

didáticos que permitem inserir elementos novos e facilitadores do aprendizado”. 

 O método experimental pode ser analisado e submetido às regras de transposição 

didática, uma vez que se percebem elementos passíveis de avaliação, além do mais, ao 

estruturar-se o laboratório didático no espaço escolar, o método experimental inclui-se ao 

processo de ensino da escola, desde forma, fortalece a concepção empirista de ciência 

(ALVES, 2000, p. 53). 

 Alguns aspectos, além dos inerentes as atividades experimentais constituem-se em 

habilidades que se espera do professor ao realizar a Transposição Didática dos saberes 

(Ibid., 2000, p.54):  

 A observação e análise reflexiva acerca de um fenômeno são atributos 

valorizados em todas as propostas; 

 A aquisição de habilidades manuais e o treino na manipulação de 

instrumentos estão presentes nas propostas de laboratório em que o aluno é o personagem 

ativo das tarefas; 

 O procedimento experimental (ordenamento das ações e tarefas) é prescrito 

em todas as propostas. O grau de liberdade manipulativo implica no domínio de 

procedimentos básicos e somente é oferecido aos estudantes com mais prática. 

 Os resultados devem ser apresentados de acordo com os cânones do saber 

sábio: tabelas, gráficos, interpretações, conclusões, etc. Se estruturados ou não, estes itens 

cumprem o papel de iniciar o aprendiz na linguagem do saber sábio e, de forma indireta, 

avaliar o domínio das habilidades práticas adquiridas.  

Em suma, acredita-se que a transposição didática serve como instrumento de 

análise do laboratório didático em função da possibilidade em se verificar as evidências de 

aprendizagem advindas das atividades experimentais, além é claro, de que o método 

experimental utilizado no processo assume a conotação de “saber sábio” e 

consequentemente transforma-se em “saber a ensinar” à medida que o professor assume o 

papel de mediador no processo.  
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CAPÍTULO 4 

4. PROPOSTA METODOLÓGICA 
 

De um modo geral as três turmas foram submetidas aos mesmos instrumentos de 

avaliação (questionários avaliativos), além das aulas expositivas delineadas por sequências 

didáticas específicas em cada turma, foram abordados conteúdos e aplicados roteiros 

distintos. A seguir serão apresentados os referenciais e materiais metodológicos utilizados 

na proposta pedagógica a qual se baseia na interatividade dos alunos com os objetos de 

estudo através dos experimentos fundamentados nas teorias de aprendizagem apresentadas  

nos capítulos anteriores. 
 

   4.1 APLICAÇÃO DA PROPOSTA DIDÁTICO/METODOLÓGICA 
 

 Aqui serão descritos o ambiente em que foi realizado o trabalho de pesquisa, o 

público-alvo, os materiais e o relato das atividades desenvolvidas com os alunos.  

4.1.1 A ESCOLA E AS TURMAS ENVOLVIDAS NA PROPOSTA 
 

 

A escola estadual de Ensino Médio Dr. Gabriel Sales Pimenta, localiza-se distante 

do núcleo urbano de Marabá cerca de 30 km – em Morada Nova – Marabá (PA). De 

localização privilegiada em função da confluência de acesso por via rodoviária as outras 

cidades, atende atualmente 850 alunos da zona urbana e rural nos três turnos disponíveis. A 

oferta de ensino é em tempo integral nas primeiras e segundas séries, entretanto, nas 

terceiras séries disponíveis não são contempladas com a mesma modalidade de ensino.  

O público alvo do trabalho foram 03 (três) turmas da escola apenas, em função da 

dificuldade de logística em deslocar os alunos até o espaço pedagógico disponível para a 

realização das atividades. Ao todo participaram 80 alunos das três séries, sendo 25 alunos 

da 1ª série A, 25 alunos da 2ª série B e 30 alunos da 3ª série C com apoio dos professores 

de Física das turmas. A figura 6 mostra a fachada da escola.  

 

 

 

 

 

                                                                                                    
 

 

Figura 6 – Fachada da escola 
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 A escola dispõe dos seguintes espaços pedagógicos: salas de aula, laboratório de 

informática (desativado), laboratório multidisciplinar, biblioteca, quadra de esportes 

coberta e sala de vídeo, além de outros espaços de apoio. 

No laboratório multidisciplinar constam apenas as bancadas, alguns instrumentos 

para experimentos em Física, Química e Biologia e a infraestrutura do ambiente não 

propôs um lugar seguro para o desenvolvimento das atividades, em função disso, as 

atividades foram desenvolvidas na sala de vídeo da escola.  

As aulas da escola são ministradas no período matutino para todas as turmas, 

entretanto, as turmas de 1ª e 2ª séries dispõem de atividades no período vespertino por 

serem turmas em regime de tempo integral. No caso da 3ª série escolhida, foi convocada 

previamente pelo professor de Física para participarem das atividades experimentais no 

período vespertino. 

4.1.2 SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS  
 

 

 Antes de qualquer atividade experimental, o primeiro passo na realização dessas 

atividades foi alinhar as sequências didáticas aos objetivos da proposta. Atualmente, 

poucos professores utilizam sequências didáticas em suas aulas.  

 Para Zabala (1998, p.18) as sequências didáticas são instrumentos imprescindíveis 

para a realização das atividades de forma ordenadas, estruturadas e articuladas com os 

objetivos educacionais propostos, isto é, aplicam-se as sequências didáticas de modo que 

atendam a as expectativas tanto de professores quanto de estudantes na realização das 

atividades desenvolvidas. Nesse trabalho, as sequências didáticas foram utilizadas em 

todas as séries em que foram desenvolvidas as atividades experimentais e constam em 

apêndices dessa pesquisa.   

4.1.3 QUESTIONÁRIOS AVALIATIVOS  
 

 

 Nessa pesquisa, foram utilizados três questionários avaliativos nas turmas: 

questionário avaliativo I a respeito de conteúdos – aplicado individualmente, questionário 

avaliativo II sobre a atividade experimental realizada – também aplicado individualmente e 

por fim o questionário avaliativo III de aprendizagem aplicado coletivamente.  

 Os questionários avaliativos foram aplicados com intuito de aferir o nível de 

aprendizado dos alunos em todas as fases do processo de ensino. O questionário avaliativo 

de conteúdos foi aplicado previamente antes das aulas expositivas, dessa forma, foi 

possível compreender o que de fato a série detinha de conhecimento prévio sobre o assunto 
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a ser abordado. Nos questionários foi possível explorar todas as possíveis respostas a 

respeito de um determinado item, além do fato de apresentarem a vantagem de se coletar 

diretamente a resposta de forma objetiva.   

 Optou-se escolher para aplicação e análise das respostas dos estudantes a escala de 

Likert, que consiste de uma série de afirmações a respeito de um determinado objeto, no 

caso do trabalho, a respeito dos conteúdos, das atividades experimentais e da compreensão 

da análise final dos dados através do questionário de aprendizagem em grupo, além disso, 

conforme Perrien para cada afirmação há uma escala de cinco pontos, uma aplicação típica 

apresenta um número de afirmações em torno de 20, com escala de resposta de 1 a 5, no 

entanto, limitou-se o número de perguntas em torno de 10 em todos os questionários com 

escala de resposta de 1 a 5 conforme consta no apêndice.                                                                                                                                                              

As inferências, observações e os dados obtidos por intermédio dos questionários, 

serão apresentados posteriormente no capítulo 5 que trata dos resultados e discussões. 

4.1.4 AULAS EXPOSITIVAS 
 

 

 Após o preenchimento do questionário avaliativo a respeito dos conteúdos prévios 

dos estudantes, procederam-se as aulas expositivas. Nessas aulas, foram abordados os 

conteúdos específicos de cada turma e as noções sobre o Arduino de um modo geral: 

arquitetura de programação, componentes (sensores, jumpers, etc.), aplicações e principais 

funções.   

 As aulas expositivas foram imprescindíveis no processo de consolidação da 

proposta pedagógica, em virtude de subsidiar os alunos com a fundamentação teórica 

exigida para a compreensão e manipulação dos experimentos, além disso, propiciou-lhes 

conhecerem um pouco sobre lógica de programação, componentes e aplicações do Arduino 

nas diversas áreas.  

4.1.5 ROTEIROS DOS EXPERIMENTOS 
 

 

 Para cada experimento desenvolvido nas turmas, seguiram-se roteiros para as três 

séries 1ª, 2ª e 3ª, respectivamente - os roteiros constam no apêndice. Neles estão descritos 

os materiais utilizados nas atividades experimentais, além do procedimento metodológico 

de apoio ao professor, ou seja, durante toda a atividade seguiu-se na íntegra os roteiros 

específicos para cada turma.  
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A utilização dos roteiros durante os experimentos tem como principais objetivos 

manter a organização do espaço e do experimento, a padronização da instrumentalização 

utilizada durante a atividade e a hierarquização das etapas de sua realização.    

 Além dos roteiros das atividades propostas voltadas ao professor, os alunos 

seguiram o roteiro de anotações – uma tabelas simples dos dados obtidos no Arduino sob 

orientação do professor, tais como medidas de intervalos, velocidade, corrente, 

temperatura, dentre outros.  

4.2 RELATOS DAS ATIVIDADES 
 

As atividades definidas na proposta didática foram realizadas na sala de vídeo da 

escola no período vespertino das 13:00 h às 17:30 h com todas as turmas no período 

compreendido entre 27 e 31 de agosto de 2018.  

 A proposta didática de ensino foi divida em 3 (três) momentos: no primeiro 

momento da foi apresentado aos alunos a proposta das atividades, o assunto, e demais 

informações que seriam desenvolvidas naquele período. Ainda nesse momento, após a 

apresentação da proposta, os alunos foram submetidos ao preenchimento do questionário 

avaliativo acerca do conteúdo que seria abordado nos experimentos. Em um segundo 

momento, os alunos foram submetidos à aula expositiva com a apresentação do contéudo e 

das noções sobre o Arduino. Nesse período, apresentou-se o experimento aos estudantes e 

o roteiro para sua realização, isso é, os alunos conheceram o que de fato iriam tratar na 

análise de dados dos experimentos e preencherem o questionário de avaliação da atividade 

experimental.  

Por fim, no último momento, os alunos com base nas informações coletadas 

reuniram-se em grupos para discussão e validação dos resultados bem como proceder ao 

preenchimento do questionário avaliativo de aprendizagem, em que as observações, as 

inferências, os dados e outras informações foram discutidos entre os pares.  

 A seguir serão apresentadas as observações e relatos das atividades. 

4.2.1 ATIVIDADE EXPERIMENTAL I – CINEMÁTICA: MRU e MRUV 
 

 

A princípio, as atividades foram desenvolvidas com 25 estudantes da 1ª série A nos 

dias 27 e 28 de agosto com a participação do professor de Física responsável pela turma – 

a pedido da coordenação pedagógica da escola.  

No primeiro dia, após a apresentação e boas vindas do professor responsável pela 

turma e as informações complementares sobre a proposta didática pelo professor 
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responsável pela proposta, os alunos foram submetidos ao questionário avaliativo I 

(conteúdos) - eles dispunham de 10 minutos para preenchimento conforme estabelecido 

previamente no roteiro dado aos estudantes.  

 Como visto, o intuito desse instrumento avaliativo foi obter informações sobre o 

conhecimento prévio dos discentes a respeito dos assuntos que seriam abordados tanto na 

aula expositiva, quanto nos experimentos com Arduino. Em seguida, os alunos foram 

submetidos à aula expositiva – durou em torno de 50 minutos. Nessa aula, abordaram-se 

sobre os fundamentos da Mecânica de um modo geral e em particular os tipos de 

movimento: o Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e o Movimento Retilíneo Uniforme 

Variado (MRUV), em especial, a respeito das características principais dos dois 

movimentos velocidade, aceleração, trajetória, tempo; suas relações matemáticas 

(equações), medidas de erros; aceleração gravitacional, medições no Sistema Internacional 

e equações aplicadas ao movimento de Queda Livre; e noções básicas sobre o Arduino, tais 

como a Arquitetura de programação, componentes que podem ser integrados a placa 

(sensores e outros) e aplicações do Arduino em outras áreas de pesquisa. 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 
 

 Na figura 7 observa-se o esquema ilustrativo da bancada confeccionada em MDF 

medindo 175 cm utilizada para as duas atividades na verificação do MRU e do MRUV, 

entretanto, programou-se previamente o Arduino para cada experimento. Nas primeiras 

medições verificou-se a velocidade do móvel (carrinho com pilhas), o intuito era constatar 

se de fato a velocidade era constante – característica peculiar do MRU.   

 Na bancada, utilizou-se dois sensores ópticos de reflexão TCRT 5000 com tamanho 

de onda emissor em 950 nanômetros, com tipo de detecção foto transistor com detecção 

máxima de 25 milímetros, para a medição dos intervalos de tempo ao longo da trajetória 

retilínea do carrinho, tanto na partida do carrinho, quanto em sua chegada.  

 Acionando-se um botão no Arduino o Script de programação para análise do 

movimento de Queda Livre e posicionando-se a bancada em vertical, foi possível verificar 

Figura 7 - Esquema ilustrativo da Bancada utilizada nos Experimentos (MRU) e (MRUV) 
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a aceleração gravitacional de dois móveis: uma esfera de aço e uma em isopor. O intuito do 

experimento foi verificar a aproximação dos valores da aceleração gravitacional de ambas 

coletadas por intermédio dos sensores, com os dados teóricos disponíveis na literatura de 

 . Observou-se entre os alunos, que embora nunca tenham realizado experiências 

utilizando Arduino, a maioria mostrou interesse em manipular os elementos que 

compunham o experimento.  

Durante essa atividade, verificou-se que os alunos desenvolveram competências e 

habilidades intelectuais ao procederem a manipulação, isso se remete ao que Bruner 

constata em sua Teoria de Desenvolvimento Intelectual, em especial, quanto a 

“representação ativa”. Segundo Bruner, uma vez ao manipular e participar do experimento 

o aluno desenvolve o quadro de “representação ativa” associada ao assunto que está em 

construção.   
                    

 As atividades de coleta dos dados duraram cerca de uma hora e meia. Após o 

intervalo de 15 minutos, os estudantes retornaram a sala e preencheram individualmente o 

questionário avaliativo II acerca da atividade experimental - estava previsto no roteiro 10 

minutos para o preenchimento do questionário.   

 No dia seguinte, após o preenchimento do questionário avaliativo II que trata a 

respeito das inferências do experimento, os estudantes foram divididos em 5 (cinco) 

grupos: A, B, C, D e E para discussões a respeito dos dados obtidos no experimento. 

Cada grupo, de posse com os dados, medições e resultados teóricos obtidos 

analiticamente, responderam de forma dissertativa as perguntas constantes no questionário 

avaliativo de aprendizagem em grupo, além do mais, a socialização das discussões e 

resultados foi mediada pelo professor responsável pela pesquisa e auxiliado pelo professor 

da turma.  
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4.2.2 ATIVIDADE EXPERIMENTAL II – TERMOMETRIA: ESCALAS 

TERMOMÉTRICAS 
 

 

Na 2ª série B também com 25 alunos, de forma análoga a 1ª série A, foram 

desenvolvidas as atividades com a turma - no dia 29 de agosto e a pedido da coordenação 

pedagógica da escola, acompanhou as atividades o professor de Física responsável pela 

turma.   

O professor de Física da turma deu boas vindas aos alunos e apresentou o professor 

responsável pela proposta didática. Em seguida, após as informações sobre a proposta 

didática de um modo geral, os estudantes foram submetidos ao questionário avaliativo I 

que trata em averiguar a compreensão dos conteúdos inerentes a sua série. Anteriormente, 

disponibilizou-se aos estudantes o roteiro da atividade, nesse roteiro estava previsto 10 

minutos para a conclusão do preenchimento do primeiro questionário.   

No questionário, foi possível obter informações sobre o conhecimento prévio dos 

estudantes a respeito dos temas que seriam tratados nas etapas subsequentes da proposta, a 

exemplo, nas aulas expositivas e na realização dos experimentos utilizando a plataforma 

Arduino.  

Como parte integrante da proposta, os estudantes participaram de uma aula 

expositiva, cuja duração foi de aproximadamente 50 minutos. Abordou-se acerca de 

conteúdos voltados a área da Termometria, em especial as escalas termométricas Celsius e 

Fahrenheit – outros conteúdos foram explanados tais como o zero absoluto, temperatura e 

calor, tipos de termômetros e outras escalas termométricas, além é claro, de conceitos 

básicos do Arduino, como a sintaxe de programação, componentes (sensores, jumpers, 

etc.) e aplicações do Arduino com temas afins e em outras áreas de pesquisa. 

Nesse experimento em particular, utilizou-se o sensor de temperatura a prova 

d’água modelo DS18B20, com cabo de 1,08 m de comprimento e ponta em aço inoxidável, 

com faixa de medição de temperatura em torno de –55 ºC a + 125 ºC e precisão de 0,5 ºC 

para mais ou para menos e tensão de operação de 3,0 a 5,5 Volts. Utilizou-se ainda um 

termômetro clínico bulbo de vidro do Laboratório Multidisciplinar com intuito de 

comparar as medições entre as fornecidas pelo sensor de temperatura e as medidas pelo 

termômetro.  

A base do experimento foi confeccionada em polietileno acrílico – a fim de se 

evitar as descargas eletrostáticas, contendo uma placa Arduino parafusada sobre a placa, 
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uma placa protoboard para fixação dos jumpers e demais componentes, um display para 

leitura dos dados e um sensor de temperatura conectado conforme mostra a figura 8.   

 

 

 

 

 

 

 

 

A realização do experimento e a coleta das informações pelos estudantes duraram 

quase uma hora, a abordagem deles foi extremamente relevante nas discussões, e o 

conceito de temperatura e calor desmitificou-se, porque para alguns eram conceitos 

idênticos, isto é, embora eles tenham realizado as manipulações e medições não havia um 

entendimento organizado a respeito. A partir do instante que a análise do experimento 

tomou outra vertente, a de que a transferência de energia nada mais é que a transferência de 

calor e não a transferência de temperatura observou-se conexão entre os “organizadores 

prévios” e aprendizagem tornou-se significativa para eles, a partir daí tinha sentido o que 

estavam verificando. Após um breve intervalo, os estudantes retornaram a sala para 

preenchimento individual do questionário avaliativo II que trata exclusivamente da 

atividade experimental – de acordo com o roteiro, eles tiveram 10 minutos para o 

preenchimento.  

De forma semelhante a 1ª série, os estudantes foram divididos em 5 (cinco) grupos: 

A, B, C, D e E para discussões a respeito dos dados obtidos no experimento conforme 

mostra a figura 18. Cada grupo, de posse com os dados, medições e resultados teóricos 

obtidos analiticamente, responderam de forma dissertativa as perguntas constantes no 

questionário avaliativo de aprendizagem em grupo, em seguida socializaram as discussões 

com os demais – no roteiro está previsto 20 minutos para essa atividade.   

Notadamente, nessa série em particular observou-se durante as atividades que os 

estudantes estabeleceram relações com o experimento quando da utilização dos 

organizadores prévios previstos por Ausubel. Por exemplo, ao medirem a temperatura da 

água e verificarem a diferença de temperatura entre os meios o entendimento a respeito da 

troca de energia térmica (calor)  e o “porque” do equilíbrio térmico ficou evidente para a 

maioria dos estudantes.  

Figura 8 - Plataforma em polietileno/ Medição da temperatura da água 
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4.2.3 ATIVIDADE EXPERIMENTAL III – ELETRODINÂMICA: CORRENTE E 

TENSÃO ELÉTRICA 
 

Na 3ª série C participaram 30 alunos nas atividades. As atividades foram 

distribuídas em dois dias 30 e 31 de agosto de 2018 e a pedido da coordenação pedagógica 

da escola acompanhou as atividades o professor de Física responsável pela turma.  

No primeiro dia das atividades, o professor de Física da turma deu boas vindas aos 

estudantes e em seguida apresentou o professor responsável pela proposta didática. 

Posteriormente, após as informações gerais contempladas na proposta didática assim como 

os demais das outras turmas responderam ao questionário avaliativo I sobre os conteúdos a 

serem desenvolvidos com a turma – os alunos tiveram 10 minutos para o preenchimento do 

questionário conforme roteiro da atividade. Com a utilização do questionário avaliativo foi 

possível obter as informações sobre o nível de compreensão prévia dos alunos a respeito do 

tema a ser abordado nas aulas expositivas e subjetivamente nos experimentos.   

Prevista na proposta pedagógica, os alunos participaram de aula expositiva com 

duração de 120 minutos. Nessa aula, abordou-se princípios da Eletrodinâmica em especial, 

conceitos sobre corrente e tensão elétrica, resistência, potência e a Lei de Ohm, além disso, 

explanou-se sobre os conceitos básicos do Arduino, tais como arquitetura Física da placa, 

noções da programação, componentes (sensor de corrente, sensor de tensão, display, 

potenciômetro, etc.) e aplicações diversas do Arduino em outras áreas de pesquisa. 

Nesse aspecto da aula expositiva, o maior desafio encontrado foi a transposição 

didática adequada de conceitos abstratos tais como os são, a maioria dos conceitos em 

Eletrodinâmica e Eletromagnetismo. Aliás, a transposição didática como visto no 

referencial teórico desse trabalho, é a relação entre os diversos saberes, ou seja, transpor a 

linguagem do saber científico ou sábio como define o autor – inerente ao professor, os 

saberes a ensinar e ensinado, buscou-se manter esse referencial teórico nessa fase da 

atividade. No experimento em particular, utilizou-se os sensores de tensão GBK AC 

entrada 127/220 Volts e o de corrente não invasivo 100A-50 mA SCT-013.  

O sensor de tensão GBK aceita na entrada uma tensão de 0 a 220 Volts, além disso, 

o sensor possui um optoacoplador que assegura o isolamento da tensão AC na entrada, 

resistor pull down para garantir que a leitura não flutue e um capacitor para estabilizar a 

saída. Quanto ao sensor de corrente não invasivo este possui um dielétrico de 6000 V/min 

e trabalha com temperatura entre – 25ºC a  70ºC. 
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Como mostra a figura 9, a base do experimento foi confeccionada em polietileno – 

a fim de se evitar as descargas eletrostáticas sobre a placa.  Na figura observa-se a placa 

Arduino ATmega2560 R3 parafusada, placa protoboard com 830 pontos para fixação dos 

jumpers e demais componentes, display em LCD azul 16 x 2 de 5 volts para leitura dos 

dados e os sensores de tensão e corrente elétrica conectados a plataforma.  

O intervalo de tempo entre a realização do experimento e a coleta das informações 

advindas das medições foi de aproximadamente uma hora e meia. Os estudantes anotaram 

as informações obtidas e em seguida preencheram individualmente o questionário 

avaliativo II que trata das evidências de aprendizagem durante a atividade experimental. 

Essa atividade de preenchimento do questionário durou 10 minutos conforme previsto no 

roteiro das atividades. A figura 10 apresenta a montagem do experimento aos estudantes.  

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

No dia seguinte a realização do experimento, 31 de agosto de 2018, após breve 

instrução os alunos foram divididos em 6 (seis) grupos A, B, C, D, E e F, para discussões a 

respeito dos dados obtidos no experimento. Assim, de forma semelhante às outras séries, 

foi disponibilizado 20 minutos para a conclusão da atividade de preenchimento do 

questionário de aprendizagem e cada grupo, de posse com os dados, medições e resultados 

teóricos obtidos analiticamente, responderam de forma dissertativa as perguntas constantes 

no questionário avaliativo de aprendizagem em grupo, por fim em seguida socializaram os 

resultados e discussões com os demais.  

 

Figura 9 - Aparato do experimento montado na base de polietileno 

Figura 10 - Apresentação e montagem do experimento para os grupos A e B 
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Nessa turma em especial, evidenciou-se características e elementos da transposição 

didática proposta por Chevallard.  

Por exemplo, no experimento os estudantes levantaram várias hipóteses acerca do 

movimento de cargas elétricas do condutor, além disso, ao tocarem o fio perceberam o fio 

aquecido e a maioria da turma não tinha ideia do aquecimento. Na oportunidade abordou-

se com eles sobre o efeito Joule envolvido no processo, ou seja, houve transposição 

didática do saber sábio, científico para o saber a ser ensinado. Desse modo, a transposição 

didática proposta por Chevallard foi verificada.  

Os dados, análises, resultados e inferências obtidas por meio das socializações e 

discussões serão abordados no capítulo 5 dessa dissertação. 
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CAPÍTULO 5 

5. RESULTADOS DA PROPOSTA DIDÁTICA 
 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados obtidos provenientes da aplicação 

da proposta didática, a análise por meio das discussões e dos questionários, potencialidades 

e dificuldades apresentadas durante sua realização.   

     5.1 EXPERIMENTO I – CINEMÁTICA: MRU e MRUV 
 

 Esse experimento foi dividido em duas partes: a primeira delas foi a aferição dos 

parâmetros de velocidade do carrinho em movimento ao longo da trajetória retilínea e a 

segunda parte a verificação da velocidade final de impacto em queda livre e os valores 

aproximados da aceleração gravitacional. Os dados inerentes aos intervalos de tempo 

foram fornecidos pelos sensores ópticos posicionados no início e ao final da trajetória – a 

distância fixa entre ambos foi de 125 cm. Para efeito de cálculos, nessa dissertação, 

considerou-se a velocidade do carrinho como constante durante toda a trajetória, isso 

significa afirmar que não haveria condições estruturais em aumentar o comprimento da 

bancada para uma análise mais rigorosa nesse aspecto.  

 Os estudantes registraram os resultados obtidos conforme figura 11 e em seguida 

compartilharam com os colegas os resultados através das discussões e análise em grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os dados dos grupos são apresentados na tabela 3 a seguir.  

Tabela 3 - Apresentação dos dados obtidos no experimento – (MRU) 

Grupos 
Dados da Atividade Experimental I – Cinemática: MRU 

Velocidade (cm/s) Tempo (s) Deslocamento (cm) 

Grupo A 183,2 0,68 124,57 

Grupo B 181,0 0,69 124,89 

Grupo C 192,3 0,65 124,99 

Grupo D 186,0 0,67 124,62 

Grupo E 175,5 0,71 124,60 

Figura 11 - Registro dos dados do Experimento I – Queda Livre 
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  As informações a respeito dos intervalos de tempo foram fornecidas por intermédio 

dos sensores ópticos (o primeiro sensor foi calibrado para o instante inicial nulo) e a 

velocidade escalar foi apresentada no display – com base no comprimento da trajetória e na 

calibragem dos sensores programados anteriormente.   

De posse dos dados temporais e das velocidades, solicitou-se aos estudantes 

utilizarem a função horária do espaço através da equação (1.3), considerando a posição 

inicial nula para efeitos de cálculo da distância percorrida pelo móvel. 

 Durante a socialização, os estudantes levantaram a discussão a respeito das 

diferenças entre os dados encontrados não somente das velocidades mais também dos 

intervalos de tempo. Explicou-se aos estudantes que esse motivo é devido ao fato de que os 

sensores apresentam percentuais mínimos de erro entre as medidas, além disso, solicitou-se 

aos alunos que calculassem esses percentuais – durante a aula expositiva foi orientado o 

cálculo. Em média os grupos encontraram margens de erro entre as medidas em torno de 

0,957%, ou seja, quase 1% em relação aos intervalos e as velocidades.  

 Na segunda parte do experimento, utilizou-se a mesma bancada, entretanto, na 

posição vertical com intuito de medir-se a velocidade de impacto das esferas de aço e de 

isopor em queda livre, bem como os valores aproximados da aceleração gravitacional. Os 

dados obtidos foram registrados na tabela 4 abaixo. 

Tabela 4 - Apresentação dos dados obtidos no experimento – (MRUV) 

Grupos 
Dados da Atividade Experimental I – Cinemática: MRUV 

Velocidade (cm/s) Tempo (s) g (cm/s²) 

Grupo A 495,05 0,505 980,29 

Grupo B 494,07 0,506 976,42 

Grupo C 494,07 0,506 976,42 

Grupo D 493,09 0,507 972,57 

Grupo E 492,12 0,508 968,75 
  

 A tabela 4 mostra os dados obtidos durante o experimento de queda livre. Utilizou-

se como parâmetro a altura de 125 cm e a velocidade inicial de da esfera de aço e de isopor 

nula.   

 Para efeito de cálculo e análise dos parâmetros observados no experimento, os 

estudantes utilizaram as equações (2.1) e (2.3) do capítulo 3 desse trabalho. A equação 

(2.1) foi utilizada na verificação da aceleração gravitacional para ambas as esferas e a 

equação (2.3) foi utilizada para cálculo da velocidade final de impacto ao final da 

trajetória. Os estudantes simularam o valor teórico para velocidade final de impacto 

considerando a altura do anteparo em 125 cm e aceleração gravitacional de 981 cm/s² e 

constataram algo em torno de 495,22 cm/s aproximadamente para ambas.  
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 Como visto na tabela 4, a velocidade final de impacto no MRUV não foi constante. 

Com intuito de correlacionar os dados da aceleração gravitacional obtidas 

experimentalmente e a média da aceleração gravitacional das medições conforme a tabela 

em torno de 974,89 cm/s² observou-se uma margem de erro em torno de 0,993%, isto é, 

aproximadamente 1% a margem de erro, dessa forma, os estudantes verificaram a relação 

entre o valor da aceleração gravitacional teórica e experimental.  

 De forma semelhante ao experimento de verificação do MRU, as informações a 

respeito dos intervalos de tempo foram fornecidas por intermédio dos sensores ópticos (o 

primeiro sensor foi calibrado para o instante inicial nulo) e a velocidade escalar foi 

apresentada no display – com base no comprimento da trajetória e na calibragem dos 

sensores programados anteriormente.   

 Dessa forma, os resultados obtidos pelo Arduino foram comparados teoricamente, 

isso propiciou aos estudantes uma análise criteriosa das informações, enriquecendo de 

forma satisfatória as discussões sobre esses resultados, obviamente, considerando as 

margens de erro apresentadas.  

 

 5.1.1 ANÁLISE DAS DISCUSSÕES E DOS INSTRUMENTOS AVALIATIVOS 
 

 

 A maioria dos alunos da 1ª série, público-alvo desse experimento são advindos de 

escolas da rede pública municipal e tais escolas na maioria das vezes não dispõem de um 

laboratório de multiciências para o desenvolvimento de atividades laborais.  

 No acompanhamento das discussões entre os grupos, observou-se que embora os 

alunos tenham tido contato com os conteúdos abordados anteriormente no início do ano 

letivo, algumas lacunas foram surgindo: dificuldade com os cálculos e operações simples, 

desconhecimento parcial das unidades de medidas das grandezas físicas envolvidas, 

problemas com a interpretação textual das indagações constantes nos instrumentos 

avaliativos e dificuldade com a escrita.  

 Apesar das dificuldades encontradas, os estudantes aos poucos demonstravam 

interesse na realização das atividades, para a maioria deles, as atividades significa algo 

novo, algo que jamais haviam experimentado, conforme relatos dos discursos.  

 Os alunos preencheram o Questionário Avaliativo I – Conteúdos, em que avaliou o 

nível de compreensão prévio deles sobre o tema abordado nas atividades contidas na 

proposta didática.  
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 Cada questionário é composto de 10 perguntas objetivas com 5 escalas de resposta: 

“sim, não, mais ou menos, talvez e nunca” - como mencionado no capítulo 4. 

 Todos os alunos da turma responderam aos questionários sobre o conteúdo e acerca 

da atividade experimental. Dentre as muitas respostas e observações, optou-se selecionar 

as questões mais relevantes da turma. 

 As dez primeiras perguntas do questionário avaliativo sobre os conteúdos indicaram 

que a maioria dos alunos 84% compreendia os conceitos sobre o MRU e MRUV ou tinha 

ouvido algo a respeito, entretanto, ao se analisar em especial a resposta da turma com 

relação à pergunta (2) do instrumento: “Sobre o Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) 

você já tinha ouvido algo a respeito?” Verificou-se que um pouco mais da metade da 

turma, 52% dos estudantes, lembrava algo a respeito do MRU e 48% deles ou não 

entendiam ou tinham dúvidas a respeito como mostra a figura 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressalta-se que os estudantes ainda que tivessem as aulas no primeiro semestre 

sobre esse assunto, uma boa parte ainda tinham problemas de aprendizagem a respeito.  

Embora, em linhas gerais a resposta não tenha sido satisfatória, o objetivo do questionário 

fora alcançado: medir o nível de compreensão dos estudantes sobre os conteúdos antes de 

qualquer atividade didático-pedagógica.  

Na mesma turma, quando analisado os percentuais de resposta inerente a pergunta 

(7) do mesmo instrumento avaliativo: “Sobre a queda dos corpos, todos os corpos 

independentemente da massa caem com a mesma aceleração”?  

Observou-se que 60% dos entrevistados assinalaram como resposta “não”, o percentual 

mínimo de 8% responderam “mais ou menos” e somente 32% responderam corretamente 

“sim” conforme a figura 13 a seguir.  

 Dessa forma, ficou claro que os conceitos sobre Queda Livre não estavam bem 

definidos para eles, ou que pelo menos, havia lacunas nas definições.  

 

Figura 12 - Respostas acerca do MRU - Questionário sobre Conteúdos 
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Em primeira análise antes das aulas expositivas e experimentos verificou-se que a 

uma boa parte da turma não entendia o MRU e suas caraterísticas, e um percentual 

considerável de estudantes não compreendia corretamente o movimento de Queda Livre 

dos corpos, em especial, a aceleração gravitacional.  

O questionário avaliativo II tratava especificamente sobre a Atividade Experimental 

e suas evidências de aprendizagem. Um ponto importante, nas atividades foi o fato de que 

os estudantes foram submetidos a proposta metodológica de ensino com base nas teorias de 

aprendizagem referenciadas no trabalho. Destacou-se na 1ª série elementos previstos na 

teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, estes quando as novas informações a 

respeito do MRU e Queda Livre foram incorporadas a estrutura cognitiva do aluno e da 

teoria do desenvolvimento intelectual de Bruner, ao observarem os dados através de 

representações ativas e da manipulação do aparato experimental.  

Na figura 14, verificam-se os percentuais de respostas dos alunos após a atividade 

experimental em que fora abordado sobre a velocidade e características do MRU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

Figura 13 - Respostas acerca de Queda Livre - Questionário sobre Conteúdos 

 

Figura 14 - Respostas sobre o MRU após a atividade experimental 
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 A questão 8 do questionário avaliativo – Experimento, correlaciona-se com a 

questão 2 do questionário avaliativo – Conteúdos.  Dessa forma, observa-se o aumento de 

assertivas positivas em relação ao assunto após a atividade experimental, obviamente, as 

aulas expositivas e as discussões em grupo tiveram sua importância nesse resultado. 

 Analogamente, a questão 7 do questionário avaliativo – Conteúdos, correlaciona-se 

com a questão 4 do questionário avaliativo – Experimento. O resultado das evidências de 

aprendizagem acerca do assunto sobre Queda Livre em especial sobre aceleração 

gravitacional é apresentado na figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 15, observa-se que 72% dos alunos responderam “sim”, que foi possível 

verificar a aceleração gravitacional no experimento e que 28% dos estudantes assinalaram 

que “mais ou menos”, “não” e “talvez”.  

 As seis últimas questões do questionário avaliativo II abordaram de um modo geral 

sobre as evidências de aprendizado utilizando o experimento tanto quanto ao MRU, quanto 

ao MRUV. A figura 16 mostra a resposta da turma acerca das evidências de aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Resposta da turma com relação às evidências de aprendizagem obtidas no experimento I 

 

Figura 15 - Respostas sobre a aceleração gravitacional após a atividade experimental  
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 O questionário avaliativo III de aprendizagem – subjetivo e em grupo, foi 

preenchido ao final da atividade com intuito de subsidiar as discussões e apresentar 

evidências de aprendizagem por meio da análise discursiva dos grupos.  

 Dentre as muitas respostas e observações, optou-se selecionar algumas de alguns 

grupos da turma. 

 A pergunta (6) do instrumento avaliativo indaga sobre: “Vocês acham importante 

simular no Arduino o movimento do carrinho e em seguida conferir com os cálculos 

analíticos?” Para a maioria dos grupos dessa turma, “sim”. Para os estudantes os cálculos 

permitem “descobrir coisas importantes da simulação”, ou seja, eles conseguem verificar 

informações específicas da simulação.                                                                

 Observou-se entre os grupos nas discussões que os estudantes apresentavam 

dificuldades em expressar as observações. Verifica-se que embora tenham compreendido o 

que o experimento e os dados forneceram, ainda demonstraram limitação em uma análise 

mais substancial.  

 Ao serem questionados com a pergunta (10): “De um modo geral a atividade 

experimental usando o Arduino como ferramenta de ensino contribuiu para o seu 

aprendizado?” os estudantes responderam que as aulas e o aprendizado “ficam 

interessantes e contribui muito para o conhecimento”.  

                                                                                             

    5.2  EXPERIMENTO II – TERMOMETRIA: ESCALAS TERMOMÉTRICAS 
 

 

 A turma composta por 25 alunos verificou no experimento as temperaturas do 

ponto de fusão e ebulição da água, a temperatura ambiente, utilizando sensor de 

temperatura acoplado ao Arduino e termômetro clínico. Prevista no roteiro, o objetivo da 

atividade era comparar as medições do sensor de temperatura com os resultados medidos 

com o termômetro convencional disponível no laboratório da escola, além disso, os alunos 

verificaram as temperaturas utilizando a equação (1.7) de conversão entre as escalas 

Celsius e Fahrenheit disponível no capítulo 3 desse trabalho.   

 Durante as atividades, observou-se que os alunos estavam estudando o conteúdo 

abordado na atividade didática, mesmo assim, para a maioria deles, alguns conceitos não 

eram compreensíveis do ponto de vista teórico, por exemplo, as definições de temperatura 

e calor, associavam-nos da mesma forma. Além disso, os estudantes apresentaram 

dificuldades elementares, sobretudo nos cálculos, problemas com intepretação textual 
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também foram detectados, alguns tinham dificuldades de entender as perguntas constantes 

nos questionários avaliativos e a escrita também apresentou problemas.  

  Os estudantes registraram os resultados obtidos e em seguida compartilharam com 

os colegas estes resultados através das discussões e análise em grupo.  

 De forma semelhante a 1ª série, os dados são apresentados conforme a tabela 5 a 

seguir.  

Tabela 5 - Apresentação dos dados obtidos no experimento em Termometria 

Grupos 

Dados da Atividade Experimental II – Termometria 

Sensor de Temperatura (ºC) Termômetro Clínico (ºC) 

Fusão Ebulição Ambiente Fusão Ebulição Ambiente 

Grupo A 17,5 89,2 27,0 15,5 82,2 28,2 

Grupo B 15,2 78,2 26,5 15,2 80,5 27,4 

Grupo C 16,5 83,7 25,4 15,7 82,6 26,1 

Grupo D 18,2 92,4 28,9 17,8 91,8 27,7 

Grupo E 17,4 90,5 30,5 17,2 88,7 29,8 

 

 As informações apresentadas na tabela 5 foram coletadas de duas maneiras: por 

intermédio do sensor de temperatura calibrado tanto para saída de dados na escala Celsius 

tanto para a escala Fahrenheit e através do termômetro clínico com leitura apenas na escala 

Celsius, isso, permitiu aos estudantes converterem as medições do termômetro clínico em 

Celsius para a escala Fahrenheit, desta forma, foi possível correlacionar as medições 

obtidas analiticamente.   

 Para os cálculos de variação da temperatura, solicitou-se aos estudantes utilizarem a 

equação (2.6) do capítulo 3 da Fundamentação Teórica para verificação entre as 

temperaturas máximas de ebulição encontradas na amostra (água destilada) e a variação de 

temperatura máxima próximos ao ponto de fusão conforme mostra a tabela 05 para os dois 

instrumentos de coleta: sensor de temperatura e termômetro clínico.   

 A tabela 5 apresenta ainda as temperaturas na escala Celsius aferidas pelo sensor de 

temperatura e pelo termômetro na água e no ar (ambiente). Nas medições observam-se 

variações nas amostras. Instruídos previamente sobre a probabilidade de erros entre as 

amostras em função da calibragem do sensor de temperatura e do termômetro, solicitou-se 

aos estudantes além da análise analítica dos dados, a verificação dos percentuais de erro 

entre as amostras.  

Os estudantes forneceram para as amostras de dados da temperatura ambiente entre 

os dois instrumentos (sensor e termômetro) uma margem de erro em torno de 0,993%, ou 

seja, quase 1% de erro entre as medidas. Do ponto de vista da atividade experimental é 
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uma margem de erro aceitável, entretanto, do ponto de vista da pesquisa científica essa 

margem de erro talvez não seja a desejável.  

Para a temperatura da água, em especial para as medidas inerentes ao ponto de 

ebulição, apresentaram uma taxa de erro entre as amostras nos dois instrumentos em 

0,981%, isto é, uma margem de erro próxima a da verificada na temperatura ambiente. Por 

fim, para as amostras próximas ao ponto de fusão d’água, apresentaram uma margem de 

erro em torno de 0,959%, um pouco abaixo da margem de 1%, dessa forma, afirma-se que 

das amostras coletadas nas três situações, em última análise, as amostras que apresentaram 

margem de erro menor que 1% foram estas.  

Assim, os resultados fornecidos pelo Arduino através do sensor de temperatura e os 

dados obtidos pelo termômetro foram correlacionados, isso propiciou aos estudantes uma 

análise criteriosa das informações, enriquecendo de forma satisfatória as discussões sobre 

esses resultados, obviamente, considerando as margens de erro apresentados.  

 5.2.1 ANÁLISE DAS DISCUSSÕES E DOS INSTRUMENTOS AVALIATIVOS 
 

  

 Assim como os alunos da 1ª série, os estudantes da 2ª série foram submetidos ao 

preenchimento individual do Questionário Avaliativo I – Conteúdos, em que avaliou o 

grau de compreensão a respeito do assunto a ser abordado nas atividades contidas na 

proposta de ensino.  

 As cinco primeiras perguntas do questionário abordaram de um modo geral acerca 

dos conceitos fundamentais da Termometria, em especial, sobre o equilíbrio térmico, a 

relação entre temperatura versus calor e variações térmicas.   

  Dentre as muitas respostas e observações, optou-se selecionar as questões mais 

relevantes nesse trabalho. 

Por quase unanimidade, 92% dos estudantes da turma responderam “sim” a 

pergunta (1) do questionário avaliativo sobre conteúdos: “Você consegue identificar no seu 

dia a dia atividades relacionadas à temperatura?” Isso mostra que os estudantes tinham um 

conceito geral sobre temperatura, ou que pelo menos a associaram a alguma atividade do 

cotidiano, todavia, a turma apresentou respostas insatisfatórias quando relacionadas aos 

conceitos de calor e temperatura conforme a figura 17.  

Ao responderam a pergunta (4) do questionário: “Calor e temperatura são conceitos 

similares?” 60% dos entrevistados responderam que “sim”, ou seja, os estudantes 

associaram equivocadamente o calor e a temperatura como conceitos semelhantes.   
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Da mesma forma, a respeito do conceito de equilíbrio térmico.  Os estudantes ou 

não tinha compreensão sobre o conceito de equilíbrio térmico ou então não 

compreenderam a pergunta, 72% dos alunos responderam “não” a indagação da pergunta, 

ou seja, a maioria não associou o conceito de equilíbrio térmico à equidade entre as 

medidas de temperatura.   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                
 

 

  

Nesses resultados estavam previstos elementos dos referenciais teóricos de 

aprendizagem desse trabalho, entretanto, destacou-se em particular nessa série durante as 

atividades relações com a utilização dos organizadores prévios previstos por Ausubel a 

aprendizagem significativa, ou seja, ao medirem a temperatura da água e verificarem a 

diferença de temperatura entre os meios, e o entendimento a respeito da troca de energia 

térmica (calor), tornou-se significativo o conceito de equilíbrio térmico por exemplo.  

 Na figura 18, apresentam-se os percentuais de respostas dos alunos após a atividade 

experimental em que fora abordado sobre calor e temperatura. 

 

   

   

 

 

 

 

   

  

 Como visto as questões (4) e (8) dos questionários avaliativos sobre Conteúdos e 

Experimentos se correlacionam. Após as atividades experimentais 60% dos estudantes 

concordaram que o experimento apresentou evidências sobre o conceito de calor e 

 

Figura 17 - Respostas acerca dos conceitos de Calor e Temperatura - Questionário sobre Conteúdos 

 

Figura 18 - Respostas sobre os conceitos de Calor e Temperatura após a atividade experimental 
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temperatura, todavia, embora os alunos tenham tido contato com esse conteúdo 

anteriormente, alguns conceitos não ficaram claros para a maioria mesmo após as aulas 

expositivas, o que mostra na figura 18, em que 36% dos estudantes não evidências no 

experimento que apresentassem os conceitos de calor e temperatura.  

Nesse sentido, nota-se que talvez o comando da questão não tenha ficado claro para 

eles, ou seja, eles compreenderam a diferença, porém, não visualizaram a relação direta 

com o experimento.    

As seis últimas questões do questionário avaliativo II abordaram sobre as 

evidências de aprendizado utilizando o Arduino no experimento A figura 19 mostra a 

resposta da turma acerca das evidências de aprendizagem. 

 

 

   

 

 

 

  

                                                                                                                       

 

    

A figura 19 a apresenta a média percentual de respostas dos estudantes a respeito 

das evidências de aprendizagem durante o experimento.   

No acompanhamento durante toda a atividade, verificou-se nas falas e depoimentos 

dos alunos que a atividade de um modo geral era inédita nesse formato, apesar de terem 

participado de algumas aulas no laboratório multidisciplinar – atualmente em condições 

precárias de atendimento, segundo os relatos não havia experimento algum, coleta, 

registro, etc., sem falar do fato de que não era utilizado nenhum software ou qualquer 

plataforma como o Arduino.                                                                                                  

O questionário avaliativo III de aprendizagem em grupo foi preenchido ao final da 

atividade. Esse questionário é subjetivo, proposto com 10 perguntas diretas e campos de 

resposta para justificativas, observações e conclusões.  

 O objetivo desse instrumento avaliativo é subsidiar as discussões por meio de 

inferências, além disso, apresentar possíveis evidências de aprendizagem. Assim, como na 

turma da 1ª série, em função de seu caráter subjetivo, os alunos apresentaram dificuldades 

na elaboração das respostas.  

 

Figura 19 - Resposta da turma com relação às evidências de aprendizagem obtidas no experimento II 
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 Na questão (1) do instrumento avaliativo pergunta-se: “No entendimento de vocês a 

temperatura e calor têm o mesmo conceito?” A maior parte das respostas dos cinco grupos 

foi a seguinte: “Não, o calor é a energia térmica em trânsito e a temperatura é grandeza 

Física que mede a agitação das moléculas”.                                                                                                                                       

Quando interpelados pela pergunta (10) do questionário: “De um modo geral a 

atividade experimental usando o Arduino como ferramenta de ensino contribui para o 

aprendizado?” Optou-se pela socialização da resposta por escrito do grupo D porque de 

fato representa as justificativas, observações e conclusões dos demais grupos: “Sim, pois 

praticar atividades facilita o entendimento”, “Seria bacana, termos mais aulas práticas, pois 

ajudam mesmo no aprendizado”, e “Atividades experimentais são essenciais”.  

As respostas dos estudantes, não deixam dúvidas quanto à eficácia da atividade 

experimental e o anseio dos alunos para que estas atividades continuem na escola.  

    5.3 EXPERIMENTO III – ELETRODINÂMICA: CORRENTE e TENSÃO ELÉTRICA 
 

 

 Nessa turma, composta por 30 alunos, verificou-se a corrente e tensão elétrica 

utilizando sensores de corrente e de tensão respectivamente, acoplados ao Arduino. 

Conforme previsto no roteiro, o objetivo da atividade foi obter os valores para corrente e 

tensão elétrica da rede elétrica da escola tais como tomadas, cabos de força, padrão 

elétrico, dentre outros. Na data prevista das atividades a escola entrou em reforma, o que 

dificultou o acesso dos alunos às dependências externas - por medida de segurança.  

 Atendendo a solicitação da gestão da escola, limitou-se a atividade a coleta e 

registro dos dados da corrente e tensão elétrica apenas as tomadas elétricas das salas e em 

uma pilha, além disso, verificou-se com os dados obtidos, a resistência elétrica e 

consequentemente a verificação da Lei de Ohm.  

 Apesar de ter sido programado no Arduino o campo para cálculo da potência 

elétrica, não foi possível coletar as informações e correlacioná-las em virtude do tempo 

para o término da atividade e as condições estruturais não eram favoráveis.  

 Portanto, as informações registradas pelos alunos foram os dados sobre a corrente e 

tensão elétrica da rede elétrica e da pilha elétrica (tamanho D).  

 Nas observações realizadas com a turma, verificou-se que a maioria já havia 

estudado esse tema no inicio do ano. Apesar disso, uma boa parte não recordava dos 

conceitos sobre corrente e tensão elétrica, tais como o valor da carga elementar, unidades 

de medidas, fluxo de corrente e Lei de Ohm.   
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 Assim como nas demais turmas, os estudantes registraram os resultados obtidos e 

em seguida compartilharam com os colegas estes resultados através das discussões e 

análises em grupo.  

 Os dados obtidos nas medições são apresentados na tabela 6 abaixo. 
 

Tabela 6 - Apresentação dos dados obtidos no experimento em Eletrodinâmica 

Grupos 

Dados da Atividade Experimental III – Eletrodinâmica 

Tensão (Volts) Corrente (Ampères) 

Rede Elétrica Pilha Rede Elétrica Pilha (mA) 

Grupo A 114 1,4 18 112 

Grupo B 122 1,3 14 115 

Grupo C 109 1,2 19 115 

Grupo D 125 1,3 12 114 

Grupo E 121 1,4 14 112 

Grupo F 124 1,4 11 112 
 

 As informações apresentadas na tabela 6 foram coletadas por intermédio dos 

sensores de corrente e de tensão programados e calibrados previamente no Arduino. Desta 

forma, permitiu aos estudantes correlacionar os dados e verificar a resistência nas 

medições. Com base nos dados apresentados na tabela 6 verifica-se que as medições da 

tensão elétrica foram obtidas em diferentes tomadas. 

 O intuito dessa atividade é conduzir o estudante a compreensão das variações de 

tensão sofridas na rede elétrica – por se tratar de uma corrente alternada, e comparar, no 

caso da pilha elétrica, os dados fornecidos pelo fabricante
19

.  

De acordo com a concessionária
20

, a corrente máxima associada à tensão máxima 

de 127 volts margeia em 20 Ampères, isso significa que pelas medições obtidas pelos 

sensores existe uma taxa de aproximação satisfatória nas amostras obtidas pelos 

estudantes. Solicitou-se aos estudantes de que com base nas medições apresentadas na 

tabela, estes verificassem as taxas médias para tensão e corrente elétricas tanto da rede 

elétrica quanto na pilha elétrica.  

A tensão média associada com base nos dados obtidos no experimento em 

diferentes pontos elétricos ficou em torno de 119,27 Volts e a corrente média alternada em 

torno de 14,67 Ampères, no caso da pilha elétrica a tensão média anotada foi de 1,33 Volts 

e a corrente elétrica algo próximo a 113,33 mA. 

                                                           
19

 Disponível em https://www.rayovac.com.br/contato/ 
20

 Centrais Elétricas do Pará – Rede Celpa. Disponível em https://www.celpa.com.br/fale-com-a-celpa 
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 De maneira similar como nas outras turmas de 1ª e 2ª série, os alunos da turma 

foram instruídos acerca da probabilidade de erros eventuais entre as amostras em virtude 

da calibragem dos sensores.  

Dessa forma, orientou-se a turma, além da análise dos dados procederem a 

verificação das taxas percentuais de erro entre as medidas.  

 Na análise da turma, constatou-se que para a tensão e corrente elétrica e de acordo 

com os parâmetros fornecidos pela concessionária de energia, existe uma margem de erro 

obtida pelo sensor de corrente em torno de 0,73% e uma margem de erro de 0,93% para a 

tensão obtida pelo sensor de tensão, ambos, conectados ao Arduino.  

 No caso da pilha elétrica e de acordo com os dados fornecidos pelo fabricante, 

detectou-se uma margem de erro da corrente em torno de 0,98% com os dados fornecidos 

pela placa, ou seja, quase 1% de erro e para a tensão na pilha 0,87% de erro, um pouco 

distante de 1%.   

Com isso, a margem de erro para análise no experimento é satisfatória, entretanto, 

para cálculos de dimensionamento de rede elétrica e outros, as margens de erro 

apresentadas devem ser levadas em conta no projeto, afim de que se evitem perdas de 

carga, por exemplo, em uma dada distribuição elétrica.  

Para efeito dos cálculos sobre a resistência elétrica, os alunos utilizaram a equação 

(4.6) desse trabalho disponível no capítulo 3.  

Com base nos dados fornecidos, para os estudantes a resistência elétrica obtida 

tanto para a rede quanto para a pilha elétrica não condiz com a Lei de Ohm, ou seja, as 

resistências obtidas nas medições foram distintas. A figura 20 mostra a coleta dos dados do 

experimento. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 
 

 

 

 

5.3.1 ANÁLISE DAS DISCUSSÕES E DOS INSTRUMENTOS AVALIATIVOS 

 

 Assim como nas series anteriores, os 30 alunos dessa série foram submetidos ao 

preenchimento individual do Questionário Avaliativo I a respeito dos conteúdos. Nesse 

 
Figura 20 - Registro dos dados do experimento III 
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questionário avaliou-se o nível ou grau de conhecimento que os alunos tinham previamente 

a respeito do assunto.  

 O instrumento avaliativo é composto de 10 perguntas objetivas com cinco escalas 

de resposta. As perguntas abordaram sobre os conceitos fundamentais em Eletrodinâmica: 

carga elétrica, corrente e tensão elétrica, resistores, Lei de Ohm, dentre outros.  

 Todos os alunos da turma responderam aos questionários sobre o conteúdo e acerca 

da atividade experimental. Dentre as muitas respostas e observações, optou-se selecionar 

as questões mais relevantes da turma. 

 As três primeiras perguntas do questionário sobre o assunto apresentou como 

resultado um equilíbrio no percentual de respostas. As questões frisavam sobre os 

conceitos de corrente, tensão e resistência no dia a dia do estudante, o objetivo era verificar 

se os alunos conseguiam identificar no dia a dia a relação entre esses temas.                                                                  

  Nas observações antes da aula expositiva verificou-se que essa turma em especial 

apresentou muitas dificuldades com estes conceitos sobre eletricidade. Outro ponto 

negativo verificado na turma foi o fato de que havia no grupo alunos dispersos e 

desatentos, talvez isso se justifique devido ao fato de  que as turmas de 3ª série da escola 

não são contempladas com o regime escolar de tempo integral de ensino, além disso, nunca 

haviam participado de atividades experimentais no contra turno - alguns reclamaram 

bastante ao professor da turma.  

 A questão (4) do questionário avaliativo sobre Conteúdos frisou sobre: “A Lei de 

Ohm relaciona corrente e tensão elétrica?” 80% dos estudantes responderam “não”, isso é 

não conhecem os fundamentos da Lei de Ohm, evidentemente porque há uma relação 

direta conceitual e matemática com a tensão e corrente elétrica.  

 A figura 21 apresenta esses dados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 21 - Respostas da turma sobre a Lei de Ohm - Questionário sobre Conteúdos 
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 As cinco últimas perguntas constantes no questionário abordavam a respeito dos 

conceitos inerentes a corrente elétrica, tensão, resistência e efeito joule.  

Na pergunta (8) do questionário: “É possível determinar a resistência elétrica a 

partir da corrente elétrica ou da tensão elétrica?” De forma equivocada, 53% responderam 

“não”, isso se relaciona com as respostas inerentes a questão (4) abordada anteriormente 

sobre a Lei de Ohm, então, conclui-se que os alunos desconhecem tanto a Lei de Ohm 

quanto as variáveis que a definem.   

Quanto ao questionário avaliativo II que tratava especificamente sobre a Atividade 

Experimental e suas evidências de aprendizagem, os alunos foram unanimes nas respostas 

quanto à importância das atividades experimentais no esclarecimento dos conteúdos 

teóricos e quanto à eficácia do aprendizado conforme apresenta a figura 24 a seguir.  

Após a aula expositiva prevista no roteiro de atividades, os alunos foram 

submetidos à atividade experimental assim como nas demais turmas. O instrumento 

avaliativo para essa atividade foi o Questionário Avaliativo II que tratava sobre as 

evidências de aprendizagem do conteúdo após a realização do experimento. 

 Quanto às questões (1) e (2) do questionário: “Os experimentos ou atividades 

experimentais são importantes para a eficácia do seu aprendizado?” e “Você acha que os 

experimentos ajudam a esclarecer os conteúdos teóricos?” os estudantes responderam 

positivamente quase por unamidade 96%.   

As questões (6) e (7) são praticamente semelhantes: “Você acha importante utilizar 

o microcontrolador para o ensino de conteúdos teóricos?” e “Com a atividade experimental 

os conteúdos ministrados em sala ficaram mais claros para você?” Em média 80% dos 

estudantes responderam “sim” enquanto que 20% deles optaram por assinalar “mais ou 

menos”, isso significa dizer que seis alunos apenas não estavam certos da eficácia do 

experimento em relação à aprendizagem do conteúdo.  

Dentre as cinco últimas questões do questionário destaca-se a questão (9), os dados 

são apresentados na figura 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Respostas sobre a Lei de Ohm após a atividade experimental 
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Na figura 22 observa-se que a metade da turma identificou evidências de 

aprendizagem no experimento sobre a Lei de Ohm, todavia, a outra metade não identificou 

ou não entendeu o experimento e a verificação da Lei de Ohm. 

Nesse aspecto, ressalta-se o fato de que alguns alunos da turma não mostraram 

interesse no experimento, estavam dispersos, apesar de que o professor da turma os tenha 

chamado atenção, talvez essa displicência tenha contribuído para o baixo desempenho de 

aprendizado na atividade.  

Esse percentual considerável de respostas dúbias reflete-se em função das 

observações mencionadas anteriormente, tais como displicência de alguns estudantes nas 

atividades e falta de participação nos experimentos.   

Em linhas gerais a atividade experimental nessa série não obteve o mesmo 

desempenho de aprendizagem verificada nas demais.  

A figura 23 apresenta as respostas dos alunos com relação às evidências de 

aprendizagem durante a atividade.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Claramente, observa-se na figura 23 que o desempenho geral dos estudantes quanto 

as possíveis evidências de aprendizagem a respeito dos conceitos ficou abaixo do 

desempenho verificado nas demais turmas de 1ª e 2ª séries.  

O questionário avaliativo III de aprendizagem em grupo, subjetivo, foi preenchido 

ao final da atividade.  

As inferências, justificativas e observações foram registradas pelos alunos no 

questionário.  Na questão (1) do instrumento avaliativo pergunta-se: “No entendimento de 

vocês a corrente elétrica e a tensão têm o mesmo conceito?” a reposta da maioria dos 

grupos foi adequada por mais que de maneira simples ou incompleta: “ Não. A corrente é a 

movimentação dos elétrons livres e a corrente gera a tensão”.  

 

Figura 23 - Resposta da turma com relação às evidências de aprendizagem obtidas no experimento III 
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Assim como em outras turmas, verificou-se a dificuldade dos alunos quanto ao 

preenchimento do instrumento.  

Na questão (10) do questionário indagava-se: “De um modo geral a atividade 

experimental usando o Arduino como ferramenta de ensino, contribui para o aprendizado?” 

Para a maioria dos estudantes “O Arduino é uma ferramenta muito importante nesse tipo 

de aprendizado”, “Sim, pois tivemos uma visão mais ampla do estudo”.  

     Embora, as observações em última análise apresentem evidências suficientes da 

eficácia do experimento e da validação dos dados obtidos pelos estudantes, observou-se em 

todo processo os mais distintos problemas.  

 

A figura 24 apresenta uma comparação entre o conjunto de evidências potenciais de 

aprendizado nas três séries considerando todos os problemas e dificuldades elencados 

nessa pesquisa, segundo os estudantes.  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

  

Observa-se na figura 24 que entre as três séries submetidas às atividades, a série 

que apresentou menor percentual de resposta quanto à eficácia do aprendizado utilizando o 

Arduino foi a 3ª série em função dos problemas apresentados anteriormente.   

 Portanto, de um modo geral, as atividades apresentaram resultados satisfatórios 

com relação às metas estabelecidas na proposta didática dessa pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Comparativo sobre a contribuição do Arduino a aprendizagem 
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CAPÍTULO 6 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Na dinâmica da escola há muitas formas de atuação no processo de ensino em sala, 

que vão desde as aulas expositivas, uso do livro didático, apresentação de vídeos, 

atividades no laboratório, atividades experimentais, dentre outros. Contudo, 

cotidianamente, não há uma padronização nesses processos, ou seja, são realizados 

indistintamente e de maneira aleatória, que dificultam a atuação do professor nos mais 

diversos aspectos que permeiam a prática pedagógica e que influenciam diretamente no 

aprendizado dos estudantes.     

A proposta desse trabalho se fez com o desenvolvimento de kits experimentais para 

as três séries do Ensino Médio da Escola Estadual Dr. Gabriel Sales Pimenta utilizando o 

Arduino como plataforma de ensino e possibilitar ao professor da disciplina e da rede 

pública de um modo geral desenvolver as habilidades nessa área, auxiliá-lo em sua prática 

pedagógica com a diversificação didática de ensino através do uso de novas tecnologias, e 

ainda, possibilitar ao docente subsídio para que desenvolva outros materiais e métodos em 

outros conteúdos distintos dessa pesquisa, utilizando essa proposta didático-metodológica 

como parâmetro.   

Em virtude da necessidade de melhorias das práticas que dessem suporte à 

aprendizagem dos estudantes e a ausência da diversificação didática na disciplina de Física 

foram realizados experimentos com o Arduino. Em função disso, porque utilizar o Arduino 

e não outras tecnologias de ensino?  

O uso do Arduino nas atividades, além de sua versatilidade, facilidade de 

programação e custo acessível forneceu aos estudantes, a possibilidade de promover o 

contato com os componentes (sensores, jumpers, resistores, capacitores, dentre outros), a 

interação com o experimento e, além disso, despertou em um número significativo de 

alunos o interesse pela pesquisa e o uso de novas tecnologias. 

A proposta metodológica baseou-se em três teorias de aprendizagem: a Teoria da 

Aprendizagem Significativa de Ausubel, a Teoria do Desenvolvimento Intelectual de 

Bruner e a Teoria da Transposição Didática de Chevallard, além disso, a proposta contou 

com o uso de instrumentos de controle e avaliação.  
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Essas teorias de ensino utilizadas no desenvolvimento da proposta metodológica 

assim como os instrumentos de controle e a avaliação foram utilizados de forma articulada 

com as atividades.  

Do ponto de vista didático, as teorias aliadas aos instrumentos avaliativos 

mostraram-se extremamente eficazes na prática, ou seja, para toda a atividade 

desenvolvida permeava-se uma teoria, e ao longo de todo o processo da proposta notou-se 

a influência desses elementos teóricos durante as atividades.  

Do ponto de vista cognitivo durante as atividades os estudantes foram capazes de 

compreender os fenômenos físicos envolvidos nos experimentos, por exemplo, acerca do 

experimento que envolveu a aceleração gravitacional, observou-se a relação da atividade 

com a teoria de Bruner por intermédio da representação ativa, com a teoria de Ausubel por 

meio dos organizadores prévios associados a sua estrutura cognitiva e a transposição 

didática de Chevallard pela transformação dos saberes.  

Além desse aspecto a aplicação da proposta demonstrou que as atividades 

experimentais nas aulas mostraram-se interessantes e contribuíram de forma significativa 

com o aprendizado dos alunos, mas alguns estudantes apresentaram dificuldades em 

entender a proposta didática e em compreender alguns conteúdos que foram ministrados, 

principalmente os estudantes da 3ª série.  

Acredita-se que essa dificuldade apresentada se deu em função da inserção da 

“estratégia metodológica” - eles não tinham participado de algo semelhante, além do mais 

alguns não dispunham de base suficiente para a análise e compreensão dos conceitos que já 

deveriam ter sido introduzidos nas séries anteriores. Apesar desse aspecto constatado em 

todo o processo, observou-se a interação e o protagonismo dos alunos tanto na realização e 

coleta dos dados quanto na verificação e discussão em grupo dos resultados obtidos.  

Ainda, verificou-se a consonância entre as teorias de aprendizagem que 

fundamentam a proposta com elementos atitudinais e comportamentais dos estudantes.  

Espera-se que de posse do material instrucional anexo a essa dissertação, o 

professor tenha condições de desenvolver a proposta metodológica com o uso do Arduino 

utilizando as teorias de ensino e os instrumentos de controle e avaliação conexos.  

Embora a proposta demonstrada tenha sido eficaz ao aprendizado, por si somente 

não se traduz em um produto didático pronto e acabado. Requer do professor que 

desenvolva outros instrumentos didáticos de ensino e implemente a proposta em outros 

temas da Física.  
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Assim, entende-se que se faz necessário nas diversas práticas pedagógicas da sala 

de aula a utilização de atividades experimentais que possibilitem ao docente o 

desenvolvimento teórico-prático dos conteúdos e que estimulem os estudantes a reflexão e 

compreensão, dessa forma, tornando-os hábeis e competentes com a prática pedagógica 

mais significativa e aprendizagem de qualidade.  
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APÊNDICE A – SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 
 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA – EXPERIMENTO I  

1. Identificação 

Escola: EEEM Dr. Gabriel Sales Pimenta 

Diretora: Prof.ª Susana Cristina Pereira Nogueira Nunes 

Disciplina: Física 

Série:1ª Série do Ensino Médio – Tempo Integral 

Data: 27/08/2018 à 31/082018 

Tempo previsto: 2 (dias) 

2. Tema estruturador 

Movimentos: variações e conservações  

3. Conteúdos 

 Factuais: Relação histórica sobre o pensamento Aristotélico, 
Galileuneano e Newtoniano a respeito dos diversos tipos de 
movimentos. 

 Conceituais: Introdução a Mecânica, Cinemática Escalar e Movimento 
Uniforme (conceitos de referencial, tempo, repouso, trajetória, variação 
espaço tempo, velocidade escalar e aceleração escalar; o Movimento 
Retilíneo Uniforme (MRU): características, função horária do espaço, o 
Movimento Uniformemente Variado (MRUV): características, função 
horária do espaço, Equação de Torricelli, aceleração de um corpo em 
queda livre e campo gravitacional uniforme 

 Procedimentais: Levantamento de hipóteses relacionadas aos 
fenômenos aplicados aos movimentos por intermédio de atividades 
experimentais utilizando micro controlador Arduino®. 

 Atitudinais: Participação nas discussões abordadas em grupos como 
elementos de culminância das atividades propostas. 

 

4. Habilidades 

 Conhecer o processo histórico relacionado aos diferentes tipos de 
movimentos. 

 Identificar e classificar os diversos tipos de movimentos e as grandezas 
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relacionadas à velocidade, aceleração, distância e tempo. 

 Compreender o efeito da aceleração da gravidade sobre os corpos.  

 Verificar experimentalmente as particularidades do Movimento Retilíneo 
Uniforme (MRU) e do Movimento Retilíneo Uniformemente Variado 
(MRUV). 

 Verificar analiticamente as grandezas: velocidade, aceleração e tempo 
envolvidas no experimento e compará-las.  

 Compreender as noções básicas sobre o micro controlador Arduino® 

 Relacionar os resultados teóricos e experimentais apresentados.  
 

5. Pré-requisitos e conhecimentos prévios 

 Conceitos relacionados à variação de espaço-tempo (referenciais, 
trajetórias, tempo e vetores), diferentes tipos de velocidades e diferentes 
tipos de aceleração. 

 Conceitos relacionados à cinemática: Movimento Retilíneo Uniforme 
(MRU), Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) e análises 
gráficas associadas a esses movimentos. 
 

6. Recursos 

 Kit Arduino experimental composto por uma placa micro controladora 
MEGA 2560, placa protoboard, sensores ópticos e display integrado. 

 Bancada em MDF para a realização dos experimentos. 

 Esfera em aço e carrinho a pilhas. 

 Notebook para alimentação da placa. 

 Datashow, quadro branco e pincéis. 

 Calculadora 

 Cópias dos instrumentos relacionados às atividades (questionários 
avaliativos e roteiros). 

 Calculadora 
 

7. Fontes de informação 

Bibliográfica 

 Doca, R. H. Física 1. Ensino Médio Volume 1 – 2ª Edição. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 

 Livro didático de Física adotado pela escola. (Verificar com o professor 
da disciplina a disponibilidade). 

Apresentação em PPT 

Fundamentação teórica com apresentação de slides (aula expositiva); 

Noções básicas sobre o micro controlador Arduino Mega 2560 (aula 

expositiva) – antes da atividade experimental utilizando o kit.  

Atividades Experimentais com o uso do Arduino Mega 2560 

 Atividade sobre o Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e sobre o 
Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) análise de queda 
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livre. 

8. Busca de informação 

 Através das fontes indicadas acima, além das rodas de conversas,  
discussões em grupo na sala de aula mediadas pelo professor e o 
preenchimento dos Questionários Avaliativos 

 Sites relacionados ao tema. 

 Outras fontes indicadas pelo professor. 

9. Elaboração de conclusões 

Após a realização das atividades, os alunos em grupo, serão submetidos a 

analise das informações levantadas anteriormente através de formulários 

específicos sobre as atividades experimentais, com intuito de aferir a 

compreensão sobre o tema e as habilidades elencadas no item 4 dessa 

sequência didática. 

10. Generalização 

Socialização com a sala através de análise a respeito dos dados apresentados 

nos experimentos 

11. Avaliação 

A avaliação final será socializada por intermédio dos questionários avaliativos  

apresentados conforme o item 14 dessa sequência didática consoante com as 

habilidades.  

12. Referências 

[1] Doca, R. H. Física 1. Ensino Médio Volume 1 – 2ª Edição. São Paulo: 

Saraiva, 2014. 

[2] Zabala, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998 

[3] Brasil. Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências da Natureza, 

matemática e suas tecnologias. MEC: 2002. 

[4] Rodrigues, R. F. Arduino para físicos: uma ferramenta prática para 

aquisição de dados automáticos. Porto Alegre: UFRGS, Instituto de Física, 

2014 

 

 

 

 

 

 

http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5486?mode=full
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5486?mode=full
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 
 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA – EXPERIMENTO II  

1. Identificação 

Escola: EEEM Dr. Gabriel Sales Pimenta 

Diretora: Prof.ª Susana Cristina Pereira Nogueira Nunes 

Disciplina: Física 

Série:2ª Série do Ensino Médio – Tempo Integral 

Data: 27/08/2018 à 31/082018 

Tempo previsto: 1 (DIA) 

2. Tema estruturador 

Calor, ambiente e usos de energia. 

3. Conteúdos 

 Conceituais: Introdução a Termologia, a temperatura e calor, equilíbrio 
térmico, termômetros, escalas termométricas, Pontos fixos 
fundamentais, variação de temperatura, escalas termométricas, 
conversão entre as escalas e zero absoluto.  

 Procedimentais: Levantamento de hipóteses relacionadas aos 
fenômenos físicos envolvendo temperatura aplicada nas atividades 
experimentais utilizando micro controlador Arduino®. 

 Atitudinais: Participação nas discussões abordadas em grupos como 
elementos de culminância das atividades propostas. 

 

4. Habilidades 

 Identificar e classificar as diferentes escalas termométricas. 

 Compreender a distinção entre os conceitos de temperatura e calor.  

 Verificar experimentalmente os pontos fixos de fusão e ebulição nas 
escalas Celsius e Fahrenheit. 

 Verificar analiticamente a conversão entre as escalas.  

 Relacionar a variação de temperatura nas diferentes escalas. 

 Compreender as noções básicas sobre o micro controlador Arduino® 

 Relacionar os resultados teóricos e experimentais apresentados.  
 

5. Pré-requisitos e conhecimentos prévios 
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 Conceitos (do cotidiano) relacionados à temperatura e calor. 

 Conceitos relacionados as escalas termométricas: como se relacionam 
entre si. 
 

6. Recursos 

 Kit Arduino experimental composto por uma placa micro controladora 
MEGA 2560, placa protoboard, sensor de temperatura e display 
integrado. 

 Recipiente em vidro ou alumínio 

 Água bidestilada. 

 Notebook para alimentação da placa. 

 Datashow, quadro branco e pincéis. 

 Calculadora 

 Cópias dos instrumentos relacionados às atividades (questionários 
avaliativos e roteiros). 
 

7. Fontes de informação 

Bibliográfica 

 Doca, R. H. Física 2. Ensino Médio Volume 2 – 2ª Edição. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 

 Livro didático de Física adotado pela escola. (Verificar com o professor 
da disciplina a disponibilidade). 

Apresentação em PPT 

Fundamentação teórica com apresentação de slides (aula expositiva); 

Noções básicas sobre o micro controlador Arduino Mega 2560 (aula 

expositiva) – antes da atividade experimental utilizando o kit.  

 

Atividades Experimentais com o uso do Arduino Mega 2560 

 Atividade sobre as escalas termométricas por intermédio de medições 
em sala de aula. 

8. Busca de informação 

 Através das fontes indicadas acima, além das rodas de conversas,  
discussões em grupo na sala de aula mediadas pelo professor e o 
preenchimento dos Questionários Avaliativos 

 Sites relacionados ao tema. 

 Outras fontes indicadas pelo professor. 

9. Elaboração de conclusões 

Após a realização das atividades, os alunos em grupo, serão submetidos a 

analise das informações levantadas anteriormente através de formulários 

específicos sobre as atividades experimentais, com intuito de aferir a 
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compreensão sobre o tema e as habilidades elencadas no item 4 dessa 

sequência didática. 

10. Generalização 

Socialização com a sala através de análise a respeito dos dados apresentados 

nos experimentos 

11. Avaliação 

A avaliação final será socializada por intermédio dos questionários avaliativos  

apresentados conforme o item 4 dessa sequência didática consoante com as 

habilidades.  

12. Referências 

[1] Doca, R. H. Física 2. Ensino Médio Volume 2 – 2ª Edição. São Paulo: 

Saraiva, 2014. 

[2] Zabala, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998 

[3] Brasil. Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências da Natureza, 

matemática e suas tecnologias. MEC: 2002. 

[4] Rodrigues, R. F. Arduino para físicos: uma ferramenta prática para 

aquisição de dados automáticos. Porto Alegre: UFRGS, Instituto de Física, 

2014 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 
 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA – EXPERIMENTO III 

1. Identificação 

Escola: EEEM Dr. Gabriel Sales Pimenta 

Diretora: Prof.ª Susana Cristina Pereira Nogueira Nunes 

Disciplina: Física 

Série:3ª Série do Ensino Médio – Tempo Integral 

Data: 27/08/2018 à 31/082018 

Tempo previsto: 2 (DIAS) 

2. Tema estruturador 

Equipamentos elétricos e Telecomunicações. 

3. Conteúdos 

 Conceituais: Corrente elétrica, gerador elétrico, intensidade de corrente 
elétrica, circuito elétrico, relação corrente/tempo, tipos de correntes, 
Efeito Joule, potência elétrica, Primeira Lei de Ohm e resistores 
ôhmicos  

 Procedimentais: Levantamento de hipóteses relacionadas aos 
fenômenos físicos envolvendo tensão, corrente elétrica, resistência e 
potência elétrica aplicadas nas atividades experimentais utilizando micro 
controlador Arduino®. 

 Atitudinais: Participação nas discussões abordadas em grupos como 
elementos de culminância das atividades propostas. 
 

4. Habilidades 

 Compreender o conceito de corrente e tensão elétricas. 

 Identificar os geradores elétricos. 

 Conhecer os circuitos elétricos. 

 Entender o Efeito Joule nos condutores elétricos. 

 Verificar experimentalmente a corrente elétrica, tensão e potência 
utilizando o Arduino nas medições. 

 Verificar analiticamente  a relação entre tensão e corrente elétrica.  

 Compreender as noções básicas sobre o micro controlador Arduino® 

 Relacionar os resultados teóricos e experimentais apresentados.  
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5. Pré-requisitos e conhecimentos prévios 

 Conceitos (do cotidiano) relacionados à eletricidade em geral. 

6. Recursos 

 Kit Arduino experimental composto por uma placa micro controladora 
MEGA 2560, placa protoboard, sensor de tensão, sensor de corrente e 
display integrado. 

 Gerador elétrico, pilha ou bateria. 

 Notebook para alimentação da placa. 

 Datashow, quadro branco e pincéis. 

 Calculadora 

 Cópias dos instrumentos relacionados às atividades (questionários 
avaliativos e roteiros). 

 

7. Fontes de informação 

Bibliográfica 

 Doca, R. H. Física 3. Ensino Médio Volume 3 – 2ª Edição. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 

 Livro didático de Física adotado pela escola. (Verificar com o professor 
da disciplina a disponibilidade). 

Apresentação em PPT 

Fundamentação teórica com apresentação de slides (aula expositiva); 

Noções básicas sobre o micro controlador Arduino Mega 2560 (aula 

expositiva) – antes da atividade experimental utilizando o kit.  

Atividades Experimentais com o uso do Arduino Mega 2560 

 Atividade sobre corrente, tensão, resistência e potência elétrica por 
intermédio de medições em sala de aula. 

8. Busca de informação 

 Através das fontes indicadas acima, além das rodas de conversas,  
discussões em grupo na sala de aula mediadas pelo professor e o 
preenchimento dos Questionários Avaliativos 

 Sites relacionados ao tema. 

 Outras fontes indicadas pelo professor. 

9. Elaboração de conclusões 

Após a realização das atividades, os alunos em grupo, serão submetidos a 

analise das informações levantadas anteriormente através de formulários 

específicos sobre as atividades experimentais, com intuito de aferir a 

compreensão sobre o tema e as habilidades elencadas no item 4 dessa 

sequência didática. 

10. Generalização 
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Socialização com a sala através de análise a respeito dos dados apresentados 

nos experimentos 

11. Avaliação 

A avaliação final será socializada por intermédio dos questionários avaliativos  

apresentados conforme o item 4 dessa sequência didática consoante com as 

habilidades.  

12. Referências 

[1] Doca, R. H. Física 3. Ensino Médio Volume 3 – 2ª Edição. São Paulo: 

Saraiva, 2014. 

[2] Zabala, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998 

[3] Brasil. Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências da Natureza, 

matemática e suas tecnologias. MEC: 2002. 

[4] Rodrigues, R. F. Arduino para físicos: uma ferramenta prática para 

aquisição de dados automáticos. Porto Alegre: UFRGS, Instituto de Física, 

2014 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIOS AVALIATIVOS I (CONTÉUDOS) 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 
 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO I – CONTEÚDOS (1ª SÉRIE)  

Prezado (a) Aluno (a), 

Utilize o questionário e avalie cada alternativa com as suas respectivas escalas. 

Perguntas? Não Talvez Nunca 
Mais ou 

menos 

Sim 

1. Você consegue identificar no 

seu dia a dia atividades 

relacionadas à velocidade? 

     

2. Sobre o Movimento Retilíneo 

Uniforme (MRU), você já tinha 

ouvido algo a respeito? 

     

3. Você consegue identificar no 
seu dia-a-dia a relação entre 
velocidade e distância? 

     

4. Sobre a aceleração 
gravitacional, é possível verifica-
la facilmente? 

     

5. Você pode verificar a força 
peso através de situações reais?      

6. Você consegue identificar no 

seu dia-a-dia atividades 

relacionadas a Lei da Atração 

Gravitacional? 

     

7. Sobre a queda dos corpos, 

todos os corpos 

independentemente da massa 

caem com a mesma aceleração? 

     

8. Sobre a função horária do 

espaço podemos verifica-la por 

experimentos? 

     

9. No Movimento Retilíneo 

Uniforme (MRU) a velocidade é 

constante? 

     

10. O MRU pode ser verificado 

em todos os referenciais 

possíveis? 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 
 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO I - CONTEÚDOS (2ª SÉRIE) 

Prezado (a) Aluno (a), 

Utilize o questionário e avalie cada alternativa com as suas respectivas escalas. 

Perguntas? Não Talvez Nunca 
Mais ou 

menos 

Sim 

1. Você consegue identificar no 

seu dia a dia atividades 

relacionadas temperatura? 

     

2. Dois ou mais sistemas físicos 

estão equilíbrio térmico entre si 

apenas quando suas 

temperaturas são iguais? 

     

3. Você consegue identificar no 

seu dia-a-dia a relação entre 

temperatura e calor? 

     

4. Calor e temperatura são 

conceitos similares? 
     

5. Você pode verificar a variação 

de temperatura em um 

ambiente? 

     

6. Você consegue identificar no 

seu dia-a-dia atividades 

relacionadas a troca de calor 

entre os corpos? 

     

7. As escalas termométricas 

possuem a mesma variação de 

temperatura? 

     

8. É possível converter 

temperaturas entre as escalas 

termométricas? 

     

9. A variação de temperatura é a 
mesma variação de calor?      

10. O Zero absoluto é a menor 
temperatura já registrada e 
depende exclusivamente do 
estado de agitação das 
partículas? 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 
 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO I - CONTEÚDOS (3ª SÉRIE) 

Prezado (a) Aluno (a), 

Utilize o questionário e avalie cada alternativa com as suas respectivas escalas. 

Perguntas? Não Talvez Nunca 
Mais ou 

menos 

Sim 

1. Você consegue identificar no 

seu dia-a-dia atividades 

relacionadas a corrente elétrica? 

     

2. Você consegue identificar no 

cotidiano atividades relacionadas 

a tensão elétrica? 

     

3. Você consegue identificar no 

seu dia-a-dia a relação entre 

corrente elétrica e tensão 

elétrica? 

     

4. A Lei de Ohm relaciona 
Corrente e Tensão Elétrica?      

5. A quantidade de carga elétrica 

que atravessa um condutor é 

determinante para a corrente 

elétrica em um intervalo de 

tempo? 

     

6. Você consegue identificar no 

seu dia-a-dia atividades 

relacionadas a potência elétrica? 

     

7. Você já ouviu falar ou tem 

conhecimento sobre resistores? 
     

8. É possível determinar a 

resistência elétrica a partir da 

corrente elétrica ou da tensão 

elétrica? 

     

9. O efeito Joule verificado nos 

condutores elétricos é 

decorrente da movimentação 

irregular de cargas elétricas? 

     

10. A corrente elétrica é causada 

por uma diferença de potencial 

elétrica (ddp)? 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIOS AVALIATIVOS II 

(EXPERIMENTOS) 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 
 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO II – EXPERIMENTO (1ª SÉRIE)  

Prezado (a) Aluno (a), 

Utilize o questionário e avalie cada alternativa com as suas respectivas escalas. 

Perguntas? Não Talvez Nunca 
Mais ou 

menos 

Sim 

1. Os experimentos ou atividades 

experimentais são importantes 

para a eficácia do seu 

aprendizado? 

     

2. Você acha que os 

experimentos ajudam a 

esclarecer os conteúdos 

teóricos? 

     

3. Você consegue identificar na 

atividade experimental a relação  

velocidade e distância? 

     

4. Sobre a aceleração 

gravitacional, é possível verifica-

la facilmente através do 

experimento? 

     

5. Você já tinha ouvido falar de 

atividades experimentais 

utilizando micro controlador tal 

como o Arduino? 

     

6. Você acha importante utilizar 
o micro controlador para o 
ensino de conteúdos teóricos?  

     

7. Com a atividade experimental 

os conteúdos ministrados em 

sala ficaram mais claros para 

você? 

     

8. O experimento apresentou 

evidências substanciais sobre o 

Movimento Retilíneo Uniforme 

(MRU)? 

     

9. O experimento apresentou 

evidências substanciais sobre o 

movimento de queda livre dos 

corpos? 

     

10.  A partir do seu ponto de 

vista, as atividades 
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experimentais usando o Arduino 

contribui para o seu 

aprendizado? 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 
 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO II – EXPERIMENTO (2ª SÉRIE) 

Prezado (a) Aluno (a), 

Utilize o questionário e avalie cada alternativa com as suas respectivas escalas. 

Perguntas? Não Talvez Nunca 
Mais ou 

menos 

Sim 

1. Os experimentos ou atividades 

experimentais são importantes 

para a eficácia do seu 

aprendizado? 

     

2. Você acha que os 

experimentos ajudam a 

esclarecer os conteúdos 

teóricos? 

     

3. Você consegue identificar na 

atividade experimental a relação  

entre as escalas termométricas? 

     

4. Sobre o ponto de fusão (ou de 

gelo) e ebulição (ou ponto de 

vapor) são possíveis verifica-los 

facilmente através do 

experimento? 

     

5. Você já tinha ouvido falar de 

atividades experimentais 

utilizando micro controlador tal 

como o Arduino? 

     

6. Você acha importante utilizar 

o micro controlador para o 

ensino de conteúdos teóricos?  

     

7. Com a atividade experimental 

os conteúdos ministrados em 

sala ficaram mais claros para 

você? 

     

8. O experimento apresentou 

evidências substanciais sobre o 

conceito de temperatura e calor? 

     

9. O experimento apresentou 

evidências substanciais sobre o 

as escalas termométricas? 

     

10.  A partir do seu ponto de 

vista, as atividades 

experimentais usando o Arduino 

contribuiu significativamente 

para o seu aprendizado? 

     



 
 

 

95 

       
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 
 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO II – EXPERIMENTO (3ª SÉRIE) 

Prezado (a) Aluno (a), 

Utilize o questionário e avalie cada alternativa com as suas respectivas escalas. 

Perguntas? Não Talvez Nunca 
Mais ou 

menos 

Sim 

1. Os experimentos ou atividades 

experimentais são importantes 

para a eficácia do seu 

aprendizado? 

     

2. Você acha que os 

experimentos ajudam a 

esclarecer os conteúdos 

teóricos? 

     

3. Você consegue identificar na 

atividade experimental a relação  

entre a corrente e tensão 

elétrica? 

     

4. É possível a partir dos dados 

apresentados no experimento 

definir a potência elétrica?  

     

5. Você já tinha ouvido falar de 

atividades experimentais 

utilizando micro controlador tal 

como o Arduino? 

     

6. Você acha importante utilizar 

o micro controlador para o 

ensino de conteúdos teóricos?  

     

7. Com a atividade experimental 

os conteúdos ministrados em 

sala ficaram mais claros para 

você? 

     

8. O experimento apresentou 

evidências substanciais sobre o 

conceito de corrente e tensão 

elétrica? 

     

9. O experimento apresentou 

evidências substanciais sobre a  

Lei de Ohm? 

     

10.  A partir do seu ponto de 

vista, as atividades 

experimentais usando o Arduino 

contribui significativamente para 

o seu aprendizado? 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIOS AVALIATIVOS III  

(APRENDIZAGEM EM GRUPO) 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 
 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO III – APRENDIZAGEM EM GRUPO (1ª SÉRIE) 

Prezados (as) Alunos (as) 

Utilize o questionário e avalie em conjunto sobre as assertivas abaixo.  

Perguntas? JUSTIFICATIVA (S) OBSERVAÇÕES CONCLUSÕES 

1. No entendimento de vocês a 

velocidade do carrinho do 

experimento é constante e 

caracteriza o Movimento 

Retilíneo Uniforme? 

   

2. Após discussão em grupo e 

com os dados apresentados no 

no Arduino é possível encontrar 

a aceleração instantânea do 

móvel? 

   

3. Caso considerássemos o efeito 

do atrito sobre as rodas do 

carrinho, vocês acreditam que a 

velocidade se manteria a mesma 

apresentada no display? 

   

4. A aceleração gravitacional é 

constante em todos os 

referenciais independentemente 

da massa do móvel em queda 

livre? 

   

5. O Movimento Retilíneo 

Uniformemente Variado (MRUV) 

se se caracteriza pela aceleração 

constante? 

   

6. Você acha importante simular 

no Arduino o movimento do 

carrinho e em seguida conferir 

com os cálculos analíticos? 

   

7. Vocês acham importante 

simular no Arduino o movimento 

de queda livre do móvel e em 

seguida conferir com os cálculos 

analíticos? 

   

8. O experimento apresentou 

evidências substanciais sobre o 

Movimento Retilíneo Uniforme 

(MRU) e Movimento Retilíneo 
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Uniformemente Variado 

(MRUV)? 

9. Vocês acreditam que a 

simulação (com micro-

controlador) contribuiu 

positivamente na análise e na 

compreensão sobre os diversos 

tipos de movimento? 

   

10. De um modo geral a 

atividade experimental usando o 

Arduino como ferramenta de 

ensino, contribui para o 

aprendizado? 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 
 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO III – APRENDIZAGEM EM GRUPO (2ª SÉRIE) 

Prezados (as) Alunos (as) 

Utilize o questionário e avalie em conjunto sobre as assertivas abaixo.  

Perguntas? JUSTIFICATIVA (S) OBSERVAÇÕES CONCLUSÕES 

1. No entendimento de vocês a 

temperatura e calor têm o 

mesmo conceito? 

   

2. Após discussão em grupo e 

com os dados apresentados no 

no Arduino é possível encontrar 

a variação de calor entre os 

corpos? 

   

3. No experimento, os dados 

apresentados pelo Arduino 

através do display, refletem os 

dados calculados analitacamente 

quando forem medidos pelo 

sensor de temperatura o ponto 

de gelo e o ponto de vapor? 

   

4. É possível um corpo atingir o 

zero absoluto ou seja, atingir o 

menor estado de agitação das 

partículas? 

   

5. Aa frase: “Está fazendo muito 

calor hoje”, está aplicada 

adequadamente quanto se trata 

de temperatura? 

   

6. Sabe-se que calor é a energia 

térmica em trânsito de um corpo 

para outro, consequentemente 

essa troca de energia ocorre pela 

diferença de temperaturas? 

   

7. Vocês acham importante 

simular no Arduino as variações 

de temperatura nas diversas 

escalas e em seguida conferir 

com os cálculos analíticos? 

   

8. O experimento apresentou 

evidências substanciais sobre 

temperatura e calor? 

   

9. Vocês acreditam que a 

simulação (com micro-

controlador) contribuiu 

positivamente na análise e na 
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compreensão sobre assuntos 

relacionados a termometria? 

10. De um modo geral a 

atividade experimental usando o 

Arduino como ferramenta de 

ensino, contribui para o 

aprendizado? 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 
 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO III – APRENDIZAGEM EM GRUPO (3ª SÉRIE) 

Prezados (as) Alunos (as) 

Utilize o questionário e avalie em conjunto sobre as assertivas abaixo.  

Perguntas? JUSTIFICATIVA (S) OBSERVAÇÕES CONCLUSÕES 

1. No entendimento de vocês a 

corrente elétrica e a tensão 

elétrica têm o mesmo conceito? 

   

2. Após discussão em grupo e 

com os dados apresentados no  

Arduino é possível encontrar a 

resistência elétrica nos 

condutores?  

   

3. No experimento, os dados 

apresentados pelo Arduino 

através do display, refletem os 

dados calculados analiticamente 

quando forem medidos pelos 

sensores de corrente e tensão 

elétrica?  

   

4. É possível a partir dos 

resistores determinar a potência 

elétrica dissipada? 

   

5. A primeira Lei de Ohm pode 

ser verificada a partir dos dados 

apresentados no micro-

controlador? 

   

6. A diferença de potencial 

elétrico é determinante no 

cálculo para resistores? 

   

7. Vocês acham importante 

simular no Arduino as variações 

de corrente e tensão elétrica  e 

em seguida conferir com os 

cálculos analíticos? 

   

8. O experimento apresentou 

evidências substanciais sobre 

corrente e tensão elétrica? 

   

9. Vocês acreditam que a 

simulação (com micro-

controlador) contribuiu 

positivamente na análise e na 

compreensão sobre assuntos 

relacionados a eletrodinâmica? 
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10. De um modo geral a 

atividade experimental usando o 

Arduino como ferramenta de 

ensino, contribui para o 

aprendizado? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

102 

APÊNDICE E - ROTEIROS DOS EXPERIMENTOS  

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 
 

ROTEIRO – EXPERIMENTO I (1ª SÉRIE) 

Material Necessário 

 01 (Uma) placa micro controladora Arduino Mega 2560 (5 volts) com 54 pinos de 

entradas/saídas digitais e 16 entradas analógicas; 

 01 (Uma) placa protoboard com 830 pontos; 

 01 (Um) Display LCD 16 x 2 (5 volts); 

 01 (Uma) Bancada em MDF para descolamento do carrinho e esfera; 

 02 (Dois) Sensores ópticos TCRT5000; 

 01 (Um) Carrinho a pilhas AA (três pilhas) medindo 20,5 cm de comprimento x 8,3 

cm de largura; 

 01 (Uma) Esfera em aço de 01 (uma) polegada de diâmetro. 

 01 (Um) Notebook para alimentação da placa. 

 01 (Uma) Calculadora. 

Procedimento Didático/Metodológico 

 Aplicar previamente com a sala o Questionário Avaliativo I – Conteúdos (10 

minutos); 

 Apresentar a turma por intermédio de aula expositiva a fundamentação teórica 

sobre os conteúdos que serão abordados no experimento; 

 Apresentar a turma por aula expositiva as noções básicas acerca do Arduino e do 

experimento;  

 Após a montagem do kit experimental, solicitar aos alunos da turma por grupos 

que se posicionem nas extremidades da bancada em MDF para a realização das 

medições com o carrinho; 

 Pedir aos alunos que anotem as medições temporais apresentadas pelo display e 

repetir o procedimento; 

 Utilizar na medição, em vez do carrinho, a esfera em aço. Em seguida solicitar aos 

alunos que registrem a velocidade e tempo no deslocamento; 

 Comparar as velocidades e os intervalos de deslocamento entre o carrinho e a 

esfera; 
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 Solicitar aos alunos que confiram analiticamente as velocidades tanto do carrinho 

quanto da esfera. 

 Solicitar aos alunos que correlacionem os tempos experimentais com os dados 

obtidos teoricamente; 

 Inverter a bancada para a posição vertical e solicitar que dois alunos a fixem na 

parede da sala com intuito de medir a velocidade de queda da esfera; 

 Solicitar aos alunos que anotem as medições temporais apresentadas pelo display 

e repetir o procedimento; 

 Pedir aos alunos que correlacionem os tempos experimentais com os dados 

obtidos teoricamente; 

 Solicitar que os alunos verifiquem a aceleração da gravidade local; 

 Após a realização dos experimentos, solicitar aos alunos que preencham o 

Questionário Avaliativo II – Atividade Experimental; 

 Após o preenchimento individual do Questionário Avaliativo II – Atividade 

Experimental (10 minutos), dividir a turma em grupo de no máximo 5 anos para 

discussões; 

 Após as discussões em grupo (20 minutos), solicitar aos grupos que preencham o 

Questionário Avaliativo III – Aprendizagem em Grupo; 

 

Conclusões 
 

 Ao final da atividade, o professor fará uma síntese com os resultados 

apresentados no questionário de cada grupo e em seguida socializará com a turma 

através de roda de conversa. 
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abordar conceitos e princípios do movimento uniforme. Dissertação (Mestrado 

em Educação Escolar). Universidade Estadual Paulista. Araraquara: 2017. 

[3] FILHO, J. P. A. Regras da transposição didática aplicadas ao laboratório 

didático. Caderno Catarinense de Ensino de Física, v.17, n.2:p.174-182. 

Departamento de Física – UFSC, Florianópolis, 2000. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 
 

ROTEIRO – EXPERIMENTO II (2ª SÉRIE) 

Material Necessário 

 01 (Uma) placa micro controladora Arduino Mega 2560 (5 volts) com 54 pinos de 

entradas/saídas digitais e 16 entradas analógicas; 

 01 (Uma) placa protoboard com 830 pontos; 

 01 (Um) Display LCD 16 x 2 (5 volts); 

 01 (Um) Sensor de temperatura a prova d’ água DS18B20, 2 metros de 

comprimento; 

 01 (Um) Notebook para alimentação da placa. 

 01 (Uma) Calculadora. 

Procedimento Didático/Metodológico 

 Aplicar previamente com a sala o Questionário Avaliativo I – Conteúdos (10 

minutos); 

 Apresentar a turma por intermédio de aula expositiva a fundamentação teórica 

sobre os conteúdos que serão abordados no experimento; 

 Apresentar a turma por aula expositiva as noções básicas acerca do Arduino e do 

experimento;  

 Após a montagem do kit experimental, solicitar aos alunos da turma por grupos 

que se posicionem a mesa para as medições da temperatura ambiente; 

 Pedir aos alunos que anotem as medições tanto na escala Celsius quanto na escala 

Fahrenheit apresentadas pelo display e repetir o procedimento; 

 Solicitar aos alunos que meçam a temperatura do recipiente com gelo e com água 

em ebulição. 

 Pedir aos alunos que anotem as medições tanto na escala Celsius quanto na escala 

Fahrenheit apresentados pelo display e repetir o procedimento. 

 Solicitar aos alunos que comparem as medições de temperatura analiticamente 

dos dados apresentados pelo Arduino; 

 Solicitar que os alunos verifiquem a temperatura de saída da central de ar afim de 

verificar o conceito de sensação térmica; 

 Após a realização dos experimentos, solicitar aos alunos que preencham o 

Questionário Avaliativo II – Atividade Experimental; 
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 Após o preenchimento individual do Questionário Avaliativo II – Atividade 

Experimental (10 minutos), dividir a turma em grupo de no máximo 5 anos para 

discussões; 

 Após as discussões em grupo (20 minutos), solicitar aos grupos que preencham o 

Questionário Avaliativo III – Aprendizagem em Grupo; 

 

Conclusões 
 

 Ao final da atividade, o professor fará uma síntese com os resultados 

apresentados no questionário de cada grupo e em seguida socializará com a turma 

através de roda de conversa. 

 

Referências 

 

[1] CAVALCANTE, M.M. (et al). A plataforma Arduino para fins didáticos: Estudo de 

caso com recolhimento a partir do PLX-DAQ. XXXIV Congresso da Sociedade 

Brasileira da Computação - CSBC 2014 – XXII Workshop sobre Educação em 

Computação páginas 1687-1696; 

[2] VAZZI, M.R.G. O Arduino e Aprendizagem em Física: Um kit robótico para 

abordar conceitos e princípios do movimento uniforme. Dissertação (Mestrado 

em Educação Escolar). Universidade Estadual Paulista. Araraquara: 2017. 

[3] FILHO, J. P. A. Regras da transposição didática aplicadas ao laboratório 

didático. Caderno Catarinense de Ensino de Física, v.17, n.2:p.174-182. 

Departamento de Física – UFSC, Florianópolis, 2000. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 
 

ROTEIRO – EXPERIMENTO III (3ª SÉRIE) 

Material Necessário 

 01 (Uma) placa micro controladora Arduino Mega 2560 (5 volts) com 54 pinos de 

entradas/saídas digitais e 16 entradas analógicas; 

 01 (Uma) placa protoboard com 830 pontos; 

 01 (Um) Display LCD 16 x 2 (5 volts); 

 01 (Um) Sensor de Tensão AC entrada 127/220 Volts 

 01 (Um) Sensor de Corrente não invasivo 100 – 50mA SCT-013 

 01 (Um) Notebook para alimentação da placa. 

 01 (Uma) Calculadora. 

Procedimento Didático/Metodológico 

 Aplicar previamente com a sala o Questionário Avaliativo I – Conteúdos (10 

minutos); 

 Apresentar a turma por intermédio de aula expositiva a fundamentação teórica 

sobre os conteúdos que serão abordados no experimento; 

 Apresentar a turma por aula expositiva as noções básicas acerca do Arduino e do 

experimento;  

 Após a montagem do kit experimental, solicitar aos alunos da turma por grupos 

que façam as medições de tensão e corrente elétrica (utilizar a tensão elétrica de 

tomada e da bateria ou pilha). 

 Pedir aos alunos que anotem as medições apresentadas pelo display e repetir o 

procedimento; 

 Solicitar aos alunos que verifiquem os valores apresentados pelo Arduino da 

resistência e potência. 

 Solicitar aos alunos que comparem as medições analiticamente dos dados 

apresentados pelo Arduino; 

 Após a realização dos experimentos, solicitar aos alunos que preencham o 

Questionário Avaliativo II – Atividade Experimental; 

 Após o preenchimento individual do Questionário Avaliativo II – Atividade 

Experimental (10 minutos), dividir a turma em grupo de no máximo 5 anos para 

discussões; 

 Após as discussões em grupo (20 minutos), solicitar aos grupos que preencham o 

Questionário Avaliativo III – Aprendizagem em Grupo; 
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Conclusões 
 

 Ao final da atividade, o professor fará uma síntese com os resultados 

apresentados no questionário de cada grupo e em seguida socializará com a turma 

através de roda de conversa. 

 

Referências 

 

[1] CAVALCANTE, M.M. (et al). A plataforma Arduino para fins didáticos: Estudo de 

caso com recolhimento a partir do PLX-DAQ. XXXIV Congresso da Sociedade 

Brasileira da Computação - CSBC 2014 – XXII Workshop sobre Educação em 

Computação páginas 1687-1696; 

[2] VAZZI, M.R.G. O Arduino e Aprendizagem em Física: Um kit robótico para 

abordar conceitos e princípios do movimento uniforme. Dissertação (Mestrado 

em Educação Escolar). Universidade Estadual Paulista. Araraquara: 2017. 

[3] FILHO, J. P. A. Regras da transposição didática aplicadas ao laboratório 

didático. Caderno Catarinense de Ensino de Física, v.17, n.2:p.174-182. 

Departamento de Física – UFSC, Florianópolis, 2000. 
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ATIVIDADES EXPERIMENTAIS COM ARDUINO ABORDANDO FUNDAMENTOS 

DA CINEMÁTICA, TERMOMETRIA E ELETRODINÂMICA NA ESCOLA 

ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DR. GABRIEL SALES PIMENTA EM MARABÁ 

(PA). 
 

JOSÉ GIDAUTO DOS SANTOS LIMA JUNIOR 

 

Orientador: Dr. Luiz Moreira Gomes 

Coorientador: Dr. Erico Raimundo Pereira de Novais 

 

Produto educacional aplicado durante a dissertação de mestrado do Programa de Pós-

Graduação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) no curso de 

Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF), como requisitos 

necessários à obtenção do título de Mestre em Ensino de Física.  

 

Este trabalho apresenta uma metodologia didática voltada à atividade experimental 

utilizando o Arduino como ferramenta de ensino. Enfoca-se sobre os conceitos elementares 

da Cinemática: conceitos referentes ao Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) referencial, 

trajetória, velocidade e características gerais, o Movimento Retilíneo Uniforme Variado 

(MRUV) em especial o movimento de queda livre dos corpos, análise da velocidade final 

de impacto, aceleração da gravidade e demais conceitos associados; conceitos acerca da 

Termometria como tipos de escalas termométricas, pontos de fusão e ebulição e 

conversões entre as unidades; e por fim princípios fundamentais em Eletrodinâmica tais 

como corrente elétrica, tensão elétrica e Lei de Ohm.  A proposta didática de ensino foi 

aplicada em três turmas de ensino médio com 80 alunos ao todo na escola Estadual de 

Ensino Médio Dr. Gabriel Sales Pimenta em Marabá (PA) e contou com o apoio da gestão 

da escola e com a participação dos professores responsáveis pelas turmas. Os resultados 

referentes à aplicação da proposta constam nos capítulos finais da dissertação os quais são 

apresentados com maiores detalhes. 

 

Palavras-chave: Ensino de Física, Atividade Experimental, Arduino, Ensino Médio. 

 

 

 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.  
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1. APRESENTAÇÃO 

 

A proposta desse material instrucional é subsidiar os professores de Física do 

ensino médio nas aulas por intermédio das atividades experimentais utilizando o Arduino. 

Toda a estrutura desse material baseia-se na revisão e na fundamentação teórica constantes 

respectivamente nos capítulos 2 e 3 da dissertação, além disso, fundamenta-se em 

documentos e artigos constantes sobre o Arduino no site do fabricante.  

Além do mais, o eixo central desse produto é fornecer ao colega professor 

elementos teóricos e suficientes para a sua prática docente quando tratar-se de alguns 

temas em Cinemática, Termometria e Eletrodinâmica, isso significa, que o material 

instrucional tende a ampliar o leque de opções do docente quanto à realização de atividades 

e em temas de áreas afins.  

As atividades desenvolvidas na proposta didática de ensino são apresentadas na 

figura 25, onde são descritas as etapas que foram estabelecidas para sua realização.  

 

Figura 25 - Estrutura da Proposta Didática Metodológica 

 

Como visto na figura 25, as etapas das atividades experimentais e a aplicação dos 

instrumentos de controle e avaliação são partes conexas nas atividades, portanto, não 

poderão ser realizadas indistintamente ou desconexas.  

No extenso campo da Cinemática, a pesquisa científica limitou-se ao Movimento 

Retilíneo Uniforme (MUV) e ao Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) 

respectivamente aos conceitos de trajetória, referencial e velocidade e aos conceitos de 

queda livre, aceleração constante gravitacional e velocidade de impacto. Utilizou-se a 

mesma bancada para os dois movimentos, entretanto, com códigos fontes do Arduino e 

procedimentos metodológicos distintos como será visto mais adiante nesse material.  
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Quanto ao assunto sobre Termometria, abordaram-se acerca das escalas 

termométricas em especial, as escalas Celsius e Fahrenheit, equações de conversão entre as 

escalas e medições realizadas tanto com a utilização do sensor de temperatura conectado 

ao Arduino quanto com as leituras provenientes de termômetro clínico. A bancada de 

polietileno utilizada no experimento será apresentada posteriormente nesse material. 

Na vasta área em Eletrodinâmica a pesquisa limitou-se ao estudo da corrente e 

tensão elétrica, devido ao tempo para a realização do experimento. Isso não significa que 

não foram abordados outros conceitos durante as aulas expositivas constantes nas 

sequências didáticas tais como capacitores, resistores, a Lei de Ohm, dentre outros.   

Em todas as atividades experimentais foram utilizados os instrumentos de controle 

e avaliação, em etapas distintas das atividades com fins e objetivos específicos.  

O primeiro instrumento de controle, as sequências didáticas, são instrumentos 

imprescindíveis antes do início das aulas expositivas. Nas sequências, os assuntos que 

seriam abordados foram estruturados, certamente caberá ao docente segui-la ou adapta-la 

conforme a disponibilidade de horário das aulas e espaço pedagógico disponível na escola.  

Nas sequências são delimitados os assuntos, objetivos de cada tema, os recursos 

metodológicos que deverão ser utilizados durante a aula bem como as referências e 

fundamentação teórica aplicada.    

Utilizou-se nessa proposta didática três tipos de questionários avaliativos conforme 

consta do capítulo que trata da proposta metodológica: Questionário Avaliativo sobre os 

Conteúdos, Questionário Avaliativo acerca dos Experimentos e o Questionário Avaliativo 

de Aprendizagem em Grupo.  

Estes instrumentos propiciam ao docente estabelecer um mecanismo avaliativo na 

análise sobre os conteúdos, experimentos e discussão entre os pares. O primeiro 

questionário avaliativo sobre os conteúdos que serão abordados nas atividades tem como 

principal objetivo avaliar o nível de compreensão dos estudantes a respeito do assunto que 

será tratado durante a aula.  

Nesse aspecto, o professor terá condições de verificar as diferentes nuances de 

atuação durante a aula expositiva, até porque esse questionário deve ser aplicado 

previamente, antes de qualquer aula expositiva ou atividade experimental, obviamente, se 

aplicado em momento inoportuno comprometerá a amostra da pesquisa.  

O questionário sobre o experimento em si, avalia o nível de entendimento do 

estudante a respeito da atividade experimental e um modo geral. Esse questionário deverá 
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ser aplicado após a atividade experimental, não faz sentido algum se aplicado 

anteriormente a atividade experimental.  

O questionário avaliativo em grupo tem como premissa fornecer ao estudante 

elementos descritivos de discussão após toda a etapa de exposição e experimentação ao 

qual ele foi submetido. Como o instrumento avaliativo é descritivo, as impressões, falas e 

análises dos estudantes são descritos nesse instrumento, até porque após o seu 

preenchimento em grupo cabe ao professor reuni-los para socialização com a plenária das 

evidências de aprendizagem e discussões entre seus pares.  

O último instrumento de controle constante na proposta didática é o Roteiro – 

desenvolvido para cada atividade. Nele estão descritos os passos de toda a atividade, desde 

as aulas expositivas até a socialização em grupo.  

De um modo geral, a proposta didática apresenta-se dessa forma, conforme o 

organograma, entretanto, maiores detalhes a respeito são descritos na dissertação. 
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2. A PLATAFORMA ARDUINO 

 

A Placa Arduino surgiu na Itália em 2005 e consiste em uma plataforma 

microcontroladora de código aberto Open-source - linguagem padrão em Wiring
21

 – 

similar à linguagem C/C++, e em softwares e hardwares livres para as áreas de automação. 

Nela é possível adicionar diversos tipos de componentes eletrônicos, dessa forma, a placa 

pode ser utilizada como gerenciador automatizado de dispositivos externos na aquisição de 

dados por intermédio de sensores de entrada e saída. 

No projeto original voltado aos profissionais de Artes-Plásticas o objetivo era criar 

ferramentas acessíveis, flexíveis e interativas voltadas à área, entretanto, devido ao fato de 

operar com o código aberto “Open-source” disseminou-se no mercado com várias opções 

de placas a preços acessíveis e nas diversas áreas.  

Existem diversas outras plataformas construídas para microcontroladores, mas o 

Arduino tem se destacado no cenário mundial, sua maior vantagem sobre outras 

plataformas como a placa Raspberry, por exemplo, é a facilidade de utilização, qualquer 

pessoa poderá aprender o básico e criar seus próprios projetos rapidamente, sem contar que 

existe na Web uma gama de modelos e projetos disponíveis sem custo algum.  

No mercado há vários modelos de placas Arduino, porém as mais utilizadas são a 

Uno, Leonardo, Due, Nano, Pro-Mini, Explora e Mega. 

Nesse trabalho optou-se pela placa ATmega2560 R3 para os experimentos. Então, a 

partir de agora, serão descritos nesse material instrucional características e funcionalidades 

apenas dessa placa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre composta por uma linguagem de programação, um ambiente 

de desenvolvimento integrado (IDE) e um microcontrolador de placa única. Disponível em http:/wiring.org.br. 

 

Conector USB 

Saídas PWM 

Entradas e 

Saídas Digitais 

Entradas 

Analógicas 

Fonte Externa 

Figura 26 - Placa Arduino MEGA 2560 R3 com algumas especificações 
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Como mostra a figura 26, o Arduino é uma placa de controle de entrada – entrada 

de dados por intermédio dos sensores e saída de dados – como leds, displays, dentre outros, 

composta de um microprocessador Atmel AVR, um cristal ou oscilador de 16 Mhz (um 

relógio que envia pulsos de tempo em uma frequência específica, um regulador de tensão 

de 5 Volts e porta de alimentação USB que permite a conexão com um PC ou Mac. Além 

disso, dispõe de pintos de entrada/saída para conexão a outros circuitos ou sensores. A 

placa utilizada na dissertação possuí 54 pintos digitais dos quais 14 podem ser saídas 

PWM, 16 pintos de entradas analógicas e  256 Kb de memória flash.  

Os pinos (de 2 a 13) representados na figura 2 são utilizados para a função Pulse-

Width Modulation (PWM)
22

,  entretanto, os pinos digitais 0 e 1 da mesma sequência de 

pinos estabelecem a comunicação serial com o computador RX e TX, respectivamente 

responsáveis pela recepção e transmissão de dados.  

No site do Arduino – como mostra a figura 27, em http://arduino.cc dispõe-se de 

um excelente suporte, sketch para baixar (programa do Arduino), além da documentação 

sobre as placas e um campo disponível com conceitos de programação e de circuitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.1 IDE do Arduino 

 

Quanto à programação do Arduino, é utilizada uma linguagem de programação 

própria. O ambiente de desenvolvimento (IDE – Integrated Development Environment) ou 

Ambiente Integrado de Desenvolvimento baseia-se no ambiente Processing (software de 

desenvolvimento de desenhos e interface) e pode ser utilizado nos mais diversos sistemas 

operacionais.  

                                                           
22

 Em português significa Modulação por Largura de Pulso, é uma técnica utilizada por sistemas digitais para variação do 

valor médio de uma forma de onda periódica. A técnica consiste em manter a frequência de uma onda quadrada fixa e 

variar o tempo que o sinal fica em nível lógico alto. 

 

Figura 27 - Página principal do Arduino na Web 
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Nesse ambiente, os programas escritos para o Arduino são chamados de sketches. 

Este software se comunica com a placa, através do cabo USB, e transfere o programa para 

o mesmo, dessa forma, não há necessidade de a cada conexão com o notebook ou PC, por 

exemplo, recarregar o programa, uma vez que a placa Arduino armazena o programa que 

irá executar, para isso dispõe de 256 Kb de memória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Após baixar o programa por intermédio do site descrito anteriormente, ao abrir o 

IDE do Arduino apresenta-se a figura 28, independentemente do sistema operacional 

utilizado – nas atividades desse material utilizou-se o Windows 7 como sistema 

operacional. O IDE é dividido em três partes: o Toolbar no topo, o código ao centro e a 

janela de mensagens na base. O Toolbar consiste de seis botões compostos de um conjunto 

de guias: verificar, carregar, novo, abrir, salvar, respectivamente,  e Monitor 

Serial a direita . Os botões constantes no Toolbar fornecem acesso rápido às funções 

mais utilizadas. Ao longo do topo há a barra de menus, com os itens Arquivo, Editar, 

Sketch, Ferramentas e Ajuda.  

O botão “Verificar” como o próprio nome sugere verifica se há erros no código 

antes que você o carregue para a placa do Arduino. O comando “Carregar” faz o upload do 

código contido na janela de sketch para o Arduino. Antes de carregar o código verifica-se 

se o tipo de placa e a porta de comunicação, do contrário se houver erro o sistema travará 

automaticamente e enviará uma mensagem de erro na barra de mensagens abaixo do IDE.  

Os comandos, “Novo”, “Abrir” e “Salvar” têm funções diretas no IDE, agora 

quanto ao comando Monitor Serial serve para depuração de código. O monitor exibe os 

dados seriais enviados ao Arduino, além disso, é possível verificar a taxa de transmissão 

com que essa transmissão ocorre em taxa por segundo (Baud Rate).  

 

 

Figura 28 - Página inicial do IDE 
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Portanto, de forma resumida, a tabela 7 a seguir apresenta os botões do Toolbar e 

suas funções respectivas.  

 

Tabela 7 - Botões do Toolbar e suas funções 

Comando Símbolo Função 

Verificar 
 

Verifica se há erros no código 

Carregar 
 

Faz o upload do sketch atual para o Arduino 

Novo 
 

Cria um sketch em branco 

Abrir 
 

Mostra uma lista de sketches para abrir 

Salvar 
 

Salva o sketch atual para o Sketchbook 

Monitor Serial 
 

Exibe os dados seriais enviados do Arduino 

 

Antes de programar torna-se imprescindível configurar o IDE para o modelo de 

placa a ser utilizada. Utiliza-se a barra de menus “Ferramentas” para esse comando em 

conforme a figura 29, em seguida escolhe-se a placa através do gerenciador de placas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como visto o IDE oferece uma interface de usuário bastante simples. A linguagem 

padrão utilizada denomina-se de Wiring e deriva-se da linguagem C++ de programação, 

entretanto, apesar da facilidade da linguagem, dificuldades podem surgir com relação aos 

detalhes da sintaxe de programação, dentre outros.   

Nesse aspecto, o Sketch 1.8.5 - versão utilizada nos experimentos e nesse material 

instrucional dispõe de exemplos utilizando o Arduino que propiciam o primeiro contanto 

com a linguagem de programação.  No subitem a seguir será demonstrado um exemplo da 

biblioteca constante no Sketch de forma simples e detalhada.  

 

 

 

 

Figura 29 – Comando de seleção da placa no Arduino 
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  2.2 Programando o Arduino 
 

 Antes de demonstrar e apresentar os códigos dos experimentos da proposta didática 

faz-se necessário para melhor compreensão e familiaridade com a linguagem do Arduino 

apresentar um exemplo constante na biblioteca do Sketch – 1.8.5 versão utilizada na 

dissertação e nos experimentos.  

 De posse da versão do Sketch 1.8.5 previamente instalada acione a barra de menu 

na aba “Arquivo” e selecione “Exemplos”. Na aba “Exemplos Embutidos” selecione “01. 

Basics” em seguida click em “Blink” com o botão esquerdo do mouse. Certamente o 

Sketch carregou uma tela semelhante a da figura 30 descrita a seguir.   

 

 

 

 

 

 

 

 A figura 30 apresenta o código na linguagem de programação do Arduino que 

acende um Led por um segundo, depois desliga por um segundo, de forma repetidamente, 

ou seja, inúmeras vezes. O código de programação será apresentado no quadro 1 a seguir.  

 

Quadro 1 - Código de Programação do Arduino de acendimento de um Led 

 

 

Figura 30 – Código de acendimento de Led 
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 Na programação em C ++ os símbolos representam observações importantes de 

quem está programando. Por exemplo, os símbolos “/*” e “*/” representam o início e fim 

de comentários por mais de uma linha respectivamente. No quadro 1 é possível observar a 

utilização do símbolo “//” na frase “[...] the setup function runs once when you press reset 

or power the board”, em português, “[...] a função de configuração é executada uma vez 

quando você pressiona reset ou liga a placa”, ou seja, esse símbolo serve para inserir 

comentários em apenas uma linha. No quadro 2 apresenta-se o código editado com as 

estruturas  de declaração das variáveis, de setup, de loop e demais estruturas para 

acendimento de um Led.  

 

 

Quadro 2 - Código de Programação do Arduino de acendimento de um Led editado 

 

 

 Caso não exista erro no código ao acionar a o botão “verificar” o programa compila 

os dados em emite a mensagem: “Compilação Terminada” conforme se observa no quadro 

anterior.  

 Nessa pesquisa, utilizou-se o Fritzing nos diagramas dos circuitos. Uma iniciativa 

de software open-source para auxiliar no desenvolvimento de protótipos de eletrônica em 

geral. Dessa forma é possível montar o protótipo de forma simples em uma placa 

protoboard virtual e posteriormente visualizar o diagrama esquemático e até mesmo o 
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layout da placa ou do circuito impresso. O download do Fritzing está disponível 

gratuitamente em https://fritzing.org/donwload/. 

 A figura 31 apresenta o diagrama esquemático do experimento no Fritzing.  

 

 

 

 

 

 

 

 Para montagem do circuito utilizou-se um resistor de 220 ohms no pino 13. Fixou-

se o Led de forma que o contato positivo estabelece-se a conexão com a placa através do 

pino 13 e o contato negativo do Led fixou-se na saída Graduated Neutral Density Filter – 

(GND) – ponto neutro ou aterramento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Diagrama no Fritzing de acendimento de Led no Arduino 

https://fritzing.org/donwload/
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3. ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 
 

 Em todos os experimentos independentemente do público alvo a automatização de 

coleta de dados se deu por intermédio da utilização dos sensores específicos para estes fins 

e conectados a plataforma Arduino ATmega 2560 R3. 

 Aqui serão descritos as características técnicas de cada experimento, tais como 

bancadas, componentes utilizados, diagramas, códigos fontes, dentre outros.  

 

   3.1 Experimento I - CINEMÁTICA: MRU e MRUV 

 

 Nesse experimento, abordam-se sobre os fundamentos da Mecânica de um modo 

geral e em particular os tipos de movimento: o Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e o 

Movimento Retilíneo Uniforme Variado (MRUV), em especial, a respeito das 

características principais dos dois movimentos, velocidade, aceleração, trajetória, tempo; 

suas relações matemáticas, taxas de erro nas medições; aceleração gravitacional, medições 

no Sistema Internacional e equações aplicadas ao movimento de Queda Livre.  

 

 3.1.1 Bancada em MDF 
  

 Na atividade utilizou-se a mesma bancada em função do experimento ser realizado 

em duas etapas. Na primeira etapa abordou-se sobre o MRU e na segunda etapa sobre o 

MRUV. A confecção da bancada foi em MDF - peças de 1,5 cm por se tratar de um 

material resistente e leve para o transporte até a escola, o custo total efetivo de confecção 

ficou em torno de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais) entre material e mão de obra.  

 A bancada mede 175 cm de comprimento, 10 cm internos de largura e 3 cm da base 

ao solo. Ainda na trajetória em função de aumentar a resistência de atrito das rodas do 

móvel com o a superfície lisa utilizou-se lixa de ferro nº 120, maiores detalhes sobre os 

componentes e materiais serão apresentados posteriormente.  

 

  

  

  

 

 
 

Figura 32 – Bancada em MDF – Comprimento 
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 Na figura 32 observa-se que o comprimento da bancada e posicionamento dos 

sensores ópticos, foram dispostos na bancada com uma distância mínima entre eles em 125 

cm um do outro com intuito da captação dos intervalos de tempo do móvel. A figura 33 a 

seguir apresenta a bancada sob outro ângulo e apresenta-se outras dimensões da bancada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1.2 Base em Polietileno Acrílico 
 

 A base de polietileno (4 cm de espessura) mede 23 x 30 cm e fica a 3 cm acima do 

solo por intermédio de conectores em alumínio.  

A base de polietileno foi escolhida em função de se evitar a energia estática 

proveniente do contato com componentes elétricos. Nessa base fixou-se a placa Arduino, o 

display em LCD com o uso de parafusos e a placa protoboard de 830 pontos de conexão 

com uma cola plástica.  

A figura 34 apresenta a base em polietileno acrílico ainda em fase de montagem.  

 

 

 

 

 

 
 

 

3.1.3 Componentes e Materiais 
 

 Na confecção e montagem de cada experimento utilizaram-se componentes 

eletrônicos e materiais específicos de cada experimento imprescindíveis a sua realização.  

Figura 34 – Base em Polietileno Acrílico em fase de montagem 

 
Figura 33 – Bancada em MDF – Altura e Largura 
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A tabela 8 apresenta os componentes e materiais utilizados no Experimento I. 

 

Tabela 8 - Componentes e Materiais utilizados no Experimento I. 

Componente 

/Material 

Número 

de Pinos 
Função 

Placa Arduino 54 Interagir com seu ambiente computacionalmente  

Resistor 2 Limita a corrente elétrica que passa pelo circuito 

Push Button 4 Estabelecer contato entre os terminais 

Potenciômetro 3 Variar a resistência dos terminais 

Sensor Óptico 4 Captar o intervalo de tempo por infravermelho 

Display 16 Apresentar a resposta de dados do Arduino 

Protoboard 830 Conectar os diversos componentes 

Jumpers 2 Conectar dois ou mais pontos de um circuito 

Carrinho  -- Deslocar ao longo da trajetória 

Lixa nº 120 -- Diminuir o atrito do carrinho com a trajetória 

Esfera em Aço -- Deslocar ao longo da trajetória 

Cabo 2.0 USB -- Conectar o Notebook ou PC a placa Arduino 

  

As figuras 35 e 36 apresentam as bancadas em MDF e em Polietileno Acrílico 

utilizadas no experimento depois da montagem.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 
 

Figura 35 – Bancada em MDF utilizada no Experimento I 

Figura 36 – Bancada em Polietileno Acrílico do Experimento I 
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A conexão com os sensores ópticos fixados na bancada em MDF dar-se-ão por 

intermédio de conectores plásticos. Na bancada, utilizou-se dois sensores ópticos de 

reflexão TCRT 5000, com tamanho de onda emissor em 950 nanômetros, com tipo de 

detecção fototransistor com detecção máxima de 25 milímetros, para a medição dos 

intervalos de tempo ao longo da trajetória retilínea do carrinho, tanto na partida, quanto em 

sua chegada.  A figura 37 apresenta o sensor óptico reflexivo utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Figura 37 - Sensor Óptico Reflexivo TCRT 5000 

Disponível em http://www.institutodigital.com.br 
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3.1.4 Diagrama do Experimento 

 O quadro 3 apresenta o diagrama do Experimento utilizando-se o Fritzing.  

Quadro 3 - Diagrama esquemático do Experimento I 

 

 

 Observa-se no quadro 3 que foram utilizados os seguintes componentes e materiais 

no diagrama esquemático: 01 placa Arduino Mega 2560 R3, 01 placa protoboard, 09 

resistores, 01 chave (Push Button), 01 display LCD 16x2 e 01 potenciômetro linear de 10k 

ohms, além de jumpers para conexões. Os resistores utilizados no experimento foram 06 

resistores de 100 ohms e 03 resistores de 10k ohms.   

Ao se pressionar o “Push Button” altera-se os parâmetros de configuração da placa, 

alterna-se entre os códigos para análise do MRU em MRUV, entretanto o potenciômetro 

linear tem como função regular a intensidade de luminosidade do display. 
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3.1.5 Código Fonte 
 

 O quadro 4 abaixo apresenta o código fonte utilizado no Experimento I.  

 

Quadro 4 - Código fonte do Experimento I 
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3.2 Experimento II – TERMOMETRIA: ESCALAS TERMOMÉTRICAS 
 

 Nesse experimento abordou-se sobre os diversos tipos de escalas termométricas, em 

especial as escalas Celsius e Fahrenheit. O objetivo do experimento foi comparar as 

medições apresentadas pelo sensor de temperatura conectado ao Arduino dos pontos de 

fusão, ebulição da água e temperatura ambiente com os resultados fornecidos por meio de 

termômetro clínico convencional disponível no laboratório da escola, além disso, os 

estudantes verificaram as temperaturas utilizando a equação de conversão entre as escalas 

– disponível no capítulo 3 da dissertação.  

 3.2.1 Base em Polietileno Acrílico 
  

 Nessa base fixou-se a placa Arduino e o display em LCD 16x2 com parafusos e a 

placa protoboard fixou-se com uma cola plástica. Como mencionando anteriormente, a 

base é constituída de polietileno acrílico de 4 cm de espessura, 3 cm de altura do solo – 

suspensa por 4 conectores de alumínio, mede 23 x 30 cm. A figura 38 apresenta a base de 

polietileno do experimento.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Base de Polietileno Acrílico do Experimento II 
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3.2.2 Componentes e Materiais 
 

 Os componentes e materiais utilizados nesse experimento estão dispostos na tabela 

9 a seguir.  

Tabela 9 - Componentes e Materiais utilizados no Experimento II 

Componente 

/Material 

Número 

de Pinos 
Função 

Placa Arduino 54 Interagir com seu ambiente computacionalmente  

Resistor 2 Limita a corrente elétrica que passa pelo circuito 

Push Button 4 Estabelecer contato entre os terminais 

Potenciômetro 3 Variar a resistência dos terminais 

Sensor de 

Temperatura 
3 Captar a temperatura 

Display 16 Apresentar a resposta de dados do Arduino 

Protoboard 830 Conectar os diversos componentes 

Jumpers 2 Conectar dois ou mais pontos de um circuito 

Termômetro de 

Laboratório 

-- 
Captar a temperatura  

Becker  -- Armazenar substâncias 

Cabo 2.0 USB -- Conectar o Notebook ou PC a placa Arduino 

 

Nesse experimento em particular, utilizou-se o sensor de temperatura a prova 

d’água modelo DS18B20 da figura 39, com cabo de 1,08 m de comprimento e ponta em 

aço inoxidável, com faixa de medição de temperatura em torno de –55 ºC a + 125 ºC e 

precisão de 0,5 ºC para mais ou para menos e tensão de operação de 3,0 a 5,5 Volts. 

Utilizou-se ainda um termômetro analógico de bulbo de vidro do Laboratório 

Multidisciplinar com intuito de comparar as medições entre o sensor de temperatura e as 

medidas do termômetro, pelas especificações do fabricante, o termômetro trabalha com 

faixas de 0 a 200º C com margem de precisão entre 0,10ºC/-0,15ºC.   

 

 

 

 

 
 

 Figura 39 - Sensor de Temperatura DS18B20 

Disponível em http://www.felipeflop.com.br 
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3.2.3 Diagrama do Experimento 
 

Assim como no experimento anterior utilizou-se o Fritzing para apresentação do 

diagrama esquemático do Experimento II. 

Quadro 5 - Diagrama esquemático do Experimento II 

 

 

No quadro 5 observa-se  que foram utilizados os seguintes componentes e materiais 

no diagrama esquemático: 01 placa Arduino Mega 2560 R3, 01 placa protoboard, 02 

resistores, 01 chave (Push Button), 01 display LCD 16x2 e 01 potenciômetro linear de 10k 

ohms, além de jumpers para conexões. Os resistores utilizados no experimento foram 01 

resistor de 4,7k ohms e 01 resistor de 10 k ohms.   

Ao se pressionar o Push Button por 5 segundos altera-se os parâmetros de 

configuração da placa, alterna-se entre as medições nas escalas Celsius e Fahrenheit. O 

potenciômetro linear tem como função regular a intensidade de luminosidade do display. 



 
 

140 
 

3.2.4 Código Fonte 
 

O quadro 6 a seguir apresenta o código fonte utilizado no Experimento II.  

Quadro 6 - Código fonte do Experimento II 
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 3.3 Experimento III – ELETRODINÂMICA: CORRENTE e TENSÃO ELÉTRICA 
  

 Nesse experimento abordaram-se princípios da Eletrodinâmica em geral, 

especialmente os conceitos sobre corrente e tensão elétrica.  

 O objetivo do experimento foi comparar as medições apresentadas pelos sensores 

de tensão e de corrente elétrica conectados ao Arduino de pontos elétricos distintos da 

escola e na pilha elétrica verificar se a corrente e tensão convergem para as informações 

fornecidas pelo fabricante.  

 3.3.1 Base em Polietileno Acrílico 
  

 Nessa base fixou-se a placa Arduino e o display em LCD 16x2 com parafusos e a 

placa protoboard fixou-se com uma cola plástica. Como mencionando anteriormente, a 

base é constituída de polietileno acrílico de 4 cm de espessura, 3 cm de altura do solo – 

suspensa por 4 conectores de alumínio, mede 23 x 30 cm. A figura 40 apresenta a base de 

polietileno do experimento.  

 

  

   

 

 

 

 

 3.3.2 Componentes e Materiais 
 

Os componentes e materiais utilizados nesse experimento estão dispostos na tabela 

10 a seguir.  

Tabela 10 - Componentes e Materiais utilizados no Experimento III 

Componente 

/Material 

Número 

de Pinos 
Função 

Placa Arduino 54 Interagir com seu ambiente computacionalmente  

Resistor 2 Limita a corrente elétrica que passa pelo circuito 

Potenciômetro 3 Variar a resistência dos terminais 

Sensor de 

Tensão 
3 Medir a tensão elétrica 

Sensor de 

Corrente 
3 Medir a corrente elétrica 

Display 16 Apresentar a resposta de dados do Arduino 

Figura 40 – Base de Polietileno Acrílico do Experimento III 
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Protoboard 830 Conectar os diversos componentes 

Jumpers 2 Conectar dois ou mais pontos de um circuito 

Capacitor 2 Armazenar cargas elétricas 

Cabo Ponta de 

Prova 
2 Estabelecer contato elétrico 

Cabo 2.0 USB -- Conectar o Notebook ou PC a placa Arduino 

 

No experimento, utilizou-se os sensores de tensão GBK AC entrada 127/220 Volts 

e o de corrente não invasivo 100A-50 mA SCT-013.  

O sensor de tensão GBK aceita na entrada uma tensão de 0 a 220 Volts, além disso, 

o sensor possui um optoacoplador que assegura o isolamento da tensão AC na entrada, 

resistor pull down para garantir que a leitura não flutue e um capacitor para estabilizar a 

saída. A figura 41 apresenta o módulo de sensor de tensão e a figura 42 mostra o sensor de 

corrente não invasivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quanto ao sensor de corrente não invasivo este possui um dielétrico de 6000 V/min 

e trabalha com temperatura entre – 25ºC a  70ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 - Sensor de Tensão GBK 

Disponível em http://www.eletronicacastro.com.br 

Figura 42 - Sensor de Corrente não invasivo 100A/50 mA 

  Disponível em http:www.yhdc.com 
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3.3.3 Diagrama do Experimento 
 

Assim como nos experimentos anteriores utilizou-se o Fritzing para apresentação 

do diagrama esquemático do Experimento III. 

Quadro 7 - Diagrama esquemático do Experimento III 

 

 

No quadro 7 observa-se  que foram utilizados os seguintes componentes e materiais 

no diagrama esquemático: 01 placa Arduino Mega 2560 R3, 01 placa protoboard, 03 

resistores, 01 display LCD 16x2,  01 potenciômetro linear de 10k ohms, 01 capacitor de 

50V 10   além de jumpers para conexões. Os resistores utilizados no experimento foram 

01 resistor de 330 ohms e 02 resistores de 10 k ohms.   
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 Como não há no Fritzing uma figura ou símbolo que se assemelhe ao sensor de 

corrente não invasivo, optou-se por desenhar um solenoide representando-o – ver detalhe 

na placa protoboard no diagrama acima. 

3.3.4 Código Fonte 
 

O quadro 8 a seguir apresenta o código fonte utilizado no Experimento III.  

Quadro 8 - Código fonte do Experimento III 
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4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

As atividades definidas na proposta didática foram realizadas na sala de vídeo da 

escola no período vespertino das 13:00 h às 17:30 h com as turmas de 1ª A, 2ª B e 3ª C no 

período compreendido entre 27 e 31 de agosto de 2018.  

Em função do nível e grau de compreensão a respeito de alguns assuntos, as 

atividades propostas para 1ª série A (25 alunos) foram realizadas nos dias 27 e 28 de 

agosto, bem como as atividades propostas para a 3ª série C (30 alunos), de forma análoga, 

foram realizadas no período de 30 e 31 de agosto. Na 2ª série B (25 alunos) as atividades 

propostas foram realizadas no mesmo dia em 29 de agosto.  

Apesar de que todos os experimentos tenham os mesmos instrumentos de controle e 

avaliação a dinâmica de cada experimento difere um do outro, além disso, os conteúdos, 

evidências e inferências de aprendizagem são totalmente distintos. Em função disso, faz-se 

necessário estabelecer um guia de atividade para cada experimento em especial.  

Antes de qualquer atividade experimental, o primeiro passo na realização dessas 

atividades foi alinhar as sequências didáticas aos objetivos da proposta. Atualmente, 

poucos professores utilizam sequências didáticas em suas aulas. Nesse trabalho, as 

sequências didáticas foram utilizadas em todas as séries em que foram desenvolvidas as 

atividades experimentais e constam em apêndices desse material instrucional.   

Ainda os roteiros desempenham um papel importantíssimo para qualquer atividade. 

Neles estão descritos os materiais utilizados nas atividades experimentais, além do 

procedimento metodológico de apoio ao professor, ou seja, durante toda a atividade 

seguiu-se na íntegra os roteiros específicos para cada turma.  

A utilização dos roteiros durante os experimentos tem como principais objetivos 

manter a organização do espaço e do experimento, a padronização da instrumentalização 

utilizada durante a atividade e a hierarquização das etapas de sua realização.    

Os questionários avaliativos também desempenham um papel imprescindível na 

coleta de informações sobre o nível de compreensão dos estudantes a respeito de 

determinados temas.  

Aqui serão descritas sucintamente as etapas desenvolvidas em cada atividade por 

intermédio do guia de atividades, nele estarão contidas todas as informações a respeito das 

etapas de execução da proposta didática.  
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  4.1 Guia de Atividades – Experimento I 

4.1.1 Etapa 1 – 1º Dia 
 

No primeiro dia de atividades com a turma da 1ª série A antes de qualquer atividade 

de cunho pedagógico orienta-se aplicar o Questionário Avaliativo I a respeito dos 

conteúdos no primeiro momento - consta no apêndice desse material instrucional. Com 

essa análise é possível determinar o nível de compreensão dos estudantes a respeito do 

assunto. 

 Após o preenchimento do questionário avaliativo a respeito dos conteúdos prévios 

dos estudantes, procedem-se as aulas expositivas. Nessas aulas, são abordados os 

conteúdos específicos de cada turma e as noções sobre o Arduino de um modo geral: 

arquitetura de programação, componentes (sensores, jumpers, etc.), aplicações e principais 

funções.   

 A tabela 11 apresenta de modo sucinto as atividades da Etapa 1 do experimento.  

Tabela 11 - Atividades Etapa 1 do Experimento I 

Momentos 
Tempo 

(min) 
Procedimentos Metodológicos 

1º 10 
Aplicar o Questionário Avaliativo I sobre conteúdos. 

Preenchimento individual. 

2º 05 
Recolher o Questionário Avaliativo I sobre conteúdos. 

Preenchimento individual.   

3º 45 

Apresentar por intermédio de aula expositiva a 

fundamentação teórica sobre os conteúdos que serão 

abordados no experimento. 

4º 15 Intervalo 

5º 45 
Apresentar por intermédio de aula expositiva as noções 

básicas acerca do Arduino e do experimento. 
 

 Para o desenvolvimento dessa etapa requer-se no mínimo 120 minutos disponíveis.  

4.1.2 Etapa 2 – 2º Dia 
 

 No segundo dia de atividades com os estudantes, retoma-se sobre o Arduino e 

acerca do experimento e em seguida divide-se a turma em cinco grupos (A,B,C,D,E) de 5 

alunos em cada grupo. O objetivo do trabalho coletivo é inserir os alunos dispersos durante 

a etapa anterior, além disso, facilitar o fluxo de estudantes a mesa onde se encontra o 

aparato experimental.  

 A montagem do aparato experimental é importante. Montam-se previamente as 

conexões de jumpers na placa e em seguida conecta-se com a bancada através de 

conectores plásticos.  
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 A primeira parte do experimento pode ser executada. A partir dai as orientações aos 

estudantes são diretas e propostas no roteiro: o relator de cada grupo deverá anotar os 

dados produzidos no experimento tais como registro de velocidade e tempo de 

descolamento do carrinho. Por seguinte solicita-se aos estudantes que correlacionem os 

tempos e velocidades experimentais com os dados obtidos teoricamente e verifiquem as 

taxas percentuais de erros nas medidas.  

 A tabela 12 apresenta as atividades da Etapa 2 do experimento. 

Tabela 12 - Atividades Etapa 2 do Experimento I 

Momentos 
Tempo 

(min) 
Procedimentos Metodológicos 

1º 10 Retomar brevemente sobre as noções de Arduino 

2º 05 Dividir a turma em 05 grupos de 05 estudantes 

3º 10 Montar o aparato experimental 

4º 45 Executar o experimento e coleta de dados 

5º 25 Solicitar aos estudantes a correlação dos dados 

6º 15 Intervalo 

4.1.3 Etapa 3 – 2º Dia 

 Na segunda parte do experimento solicita-se aos estudantes que invertam a posição 

da bancada em MDF para vertical a fim de se realizar a análise do MRUV.  

 Previsto no roteiro, solicita-se aos alunos que anotem os dados obtidos e os 

correlacione com os dados teóricos, além disso, verifica-se acerca das taxas percentuais de 

erros nas medições. Ao término da atividade experimental, solicita-se aos alunos que 

preencham individualmente o Questionário Avaliativo II – sobre a atividade experimental.  

Após o preenchimento divide-se a turma mais uma vez em 05 grupos de 05 alunos 

para o preenchimento coletivo do Questionário Avaliativo III de aprendizagem em grupo.  

 Ao final da atividade o professor fará uma síntese com os resultados apresentados 

pelos grupos e socializará com a turma.  

 Na tabela 13 apresenta-se as atividades da Etapa 3 do experimento. 

Tabela 13 - Atividades Etapa 3 do Experimento I 

Momentos 
Tempo 

(min) 
Procedimentos Metodológicos 

1º 45 Executar o experimento e coleta de dados 

2º 25 Solicitar aos estudantes a correlação dos dados 

3º 15 
Aplicar o Questionário Avaliativo II – Atividade 

Experimental 

4º 05 Dividir a turma em 05 grupos de 05 alunos 

5º 25 
Aplicar o Questionário Avaliativo III – Aprendizagem 

em Grupo 

6º 10 
Socializar os resultados apresentados no Questionário 

Avaliativo III – Aprendizagem em Grupo 
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  4.2 Guia de Atividades – Experimento II 

4.2.1 Etapa 1  
 

Aplicado na 2ª série B e antes de qualquer atividade de cunho pedagógico orienta-

se submeter os estudantes ao preenchimento do Questionário Avaliativo I a respeito dos 

conteúdos. Dessa forma, é possível determinar o nível de compreensão dos estudantes a 

respeito do assunto. 

 Após o preenchimento do questionário avaliativo a respeito dos conteúdos prévios 

dos estudantes, procedem-se as aulas expositivas. Nessas aulas, são abordados os 

conteúdos específicos de cada turma e as noções sobre o Arduino de um modo geral: 

arquitetura de programação, componentes (sensores, jumpers, etc.), aplicações e principais 

funções.   

 A tabela 14 apresenta de modo sucinto as atividades da Etapa 1 do experimento.  

Tabela 14 - Atividades Etapa 1 do Experimento II 

Momentos 
Tempo 

(min) 
Procedimentos Metodológicos 

1º 10 
Aplicar o Questionário Avaliativo I sobre conteúdos. 

Preenchimento individual. 

2º 05 
Recolher o Questionário Avaliativo I sobre conteúdos. 

Preenchimento individual.   

3º 45 

Apresentar por intermédio de aula expositiva a 

fundamentação teórica sobre os conteúdos que serão 

abordados no experimento. 

4º 15 Intervalo 

5º 45 
Apresentar por intermédio de aula expositiva as noções 

básicas acerca do Arduino e do experimento. 
 

4.2.2 Etapa 2 
 

 Após a exposição dos conteúdos a serem abordados, divide-se a turma em cinco 

grupos (A,B,C,D,E) de 5 alunos em cada grupo. O objetivo do trabalho coletivo é inserir os 

alunos dispersos durante a etapa anterior, além disso, facilitar o fluxo de estudantes a mesa 

onde se encontra o aparato experimental.  

 A montagem do aparato experimental é importante. Montam-se previamente as 

conexões de jumpers na placa, nesse experimento não há bancadas para conexão com a 

placa. 

 Nesse momento, as orientações aos estudantes são diretas e propostas no roteiro: o 

relator de cada grupo deverá anotar os dados produzidos no experimento tais como registro 

das temperaturas obtidas pelo sensor de temperatura através do Arduino e as temperaturas 
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obtidas pelo termômetro analógico, além do mais, solicita-se aos estudantes obterem a 

temperatura ambiente. Por seguinte solicita-se aos estudantes que correlacionem as 

medições analógicas de temperatura e as fornecidas pelo Arduino nas duas escalas 

termométricas Celsius e Fahrenheit. 

Na tabela 15 apresenta-se as atividades da Etapa 2 do experimento. 

Tabela 15 - Atividades Etapa 2 do Experimento II 

Momentos 
Tempo 

(min) 
Procedimentos Metodológicos 

1º 40 Executar o experimento e coleta de dados 

2º 20 Solicitar aos estudantes a correlação dos dados 

3º 15 
Aplicar o Questionário Avaliativo II – Atividade 

Experimental 

4º 05 Dividir a turma em 05 grupos de 05 alunos 

5º 25 
Aplicar o Questionário Avaliativo III – Aprendizagem 

em Grupo 

6º 15 
Socializar os resultados apresentados no Questionário 

Avaliativo III – Aprendizagem em Grupo 
 

  4.3 Guia de Atividades – Experimento III 

4.3.1 Etapa 1 – 1º Dia 

Assim como nas demais turmas, na 3ª série C, e antes de qualquer atividade de 

cunho pedagógico orienta-se submeter os estudantes ao preenchimento do Questionário 

Avaliativo I a respeito dos conteúdos. Dessa forma, é possível determinar o nível de 

compreensão dos estudantes a respeito do assunto. 

 Após o preenchimento do questionário avaliativo a respeito dos conteúdos prévios 

dos estudantes, procedem-se as aulas expositivas. Nessas aulas, são abordados os 

conteúdos específicos de cada turma e as noções sobre o Arduino de um modo geral: 

arquitetura de programação, componentes (sensores, jumpers, etc.), aplicações e principais 

funções da plataforma.  A tabela 16 apresenta as atividades da Etapa 1 do experimento.  

Tabela 16 - Atividades Etapa 1 do Experimento III 

Momentos 
Tempo 

(min) 
Procedimentos Metodológicos 

1º 10 
Aplicar o Questionário Avaliativo I sobre conteúdos. 

Preenchimento individual. 

2º 05 
Recolher o Questionário Avaliativo I sobre conteúdos. 

Preenchimento individual.   

3º 45 

Apresentar por intermédio de aula expositiva a 

fundamentação teórica sobre os conteúdos que serão 

abordados no experimento. 

4º 15 Intervalo 

5º 45 Apresentar por intermédio de aula expositiva as noções 
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básicas acerca do Arduino e do experimento. 

4.3.2 Etapa 2 – 2º Dia 

 No segundo dia de atividades com os estudantes, retoma-se sobre o Arduino e 

acerca do experimento e em seguida divide-se a turma em seis grupos (A,B,C,D,E e F) de 

5 alunos em cada grupo. O objetivo do trabalho coletivo é inserir os alunos dispersos 

durante a etapa anterior, além disso, facilitar o fluxo de estudantes a mesa onde se encontra 

o aparato experimental.  

 Como esse experimento demanda um pouco de tempo para calibragem, recomenda-

se proceder a montagem do aparato experimental previamente.  

 As orientações aos estudantes são diretas e propostas no roteiro: o relator de cada 

grupo deverá anotar os dados produzidos no experimento tais como registro da corrente 

elétrica, tensão elétrica, tanto na rede elétrica quanto na pilha. Por seguinte solicita-se aos 

estudantes que correlacionem os dados experimentais com os dados fornecidos pela 

concessionária de energia elétrica e pelo fabricante da pilha elétrica, além disso, 

verificarem as taxas percentuais de erros nas medidas.  

 Na tabela 17 são apresentadas as atividades da Etapa 2 do experimento. 

Tabela 17 - Atividades Etapa 2 do Experimento III 

Momentos 
Tempo 

(min) 
Procedimentos Metodológicos 

1º 10 Retomar brevemente sobre as noções sobre Arduino 

2º 05 Dividir a turma em 06 grupos de 05 estudantes 

3º 15 Montar o aparato experimental 

4º 45 Executar o experimento e coleta de dados 

5º 25 Solicitar aos estudantes a correlação dos dados 

6º 15 Intervalo 
 

4.3.3 Etapa 3 – 2º Dia 

 Com base no roteiro, solicita-se aos alunos que anotem os dados obtidos e os 

correlacione com os dados teóricos, além disso, verifica-se acerca das taxas percentuais de 

erros nas medições.  

Ao término da atividade experimental, solicita-se aos alunos que preencham 

individualmente o Questionário Avaliativo II – sobre a atividade experimental.  

Após o preenchimento divide-se a turma mais uma vez em 06 grupos de 05 alunos 

para o preenchimento coletivo do Questionário Avaliativo III de aprendizagem em grupo.  

 Ao final da atividade o professor fará uma síntese com os resultados apresentados 

pelos grupos e socializará com a turma.  
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Na tabela 18 descreve-se as atividades da Etapa 3 do experimento. 

Tabela 18 - Atividades Etapa 3 do Experimento III 

Momentos 
Tempo 

(min) 
Procedimentos Metodológicos 

1º 15 
Aplicar o Questionário Avaliativo II – Atividade 

Experimental 

2º 05 Dividir a turma em 06 grupos de 05 alunos 

3º 30 
Aplicar o Questionário Avaliativo III – Aprendizagem 

em Grupo 

4º 20 
Socializar os resultados apresentados no Questionário 

Avaliativo III – Aprendizagem em Grupo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


