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RESUMO 

 

Sala de aula invertida com experimentação no ensino da óptica na educação 
básica 

 

Carolina Krupp Consul Confortin 

Orientadora:  Rosângela Menegotto Costa 

 

O presente trabalho relata, analisa e discute a construção e implementação de uma 

Sala de Aula Invertida (SAI) com experimentação no ensino da óptica geométrica na 

Educação Básica. O material produzido resultou no “Roteiro de aplicação de Sala de 

Aula Invertida com experimentação no ensino de óptica geométrica”, produto 

educacional relacionado com esta dissertação de mestrado profissional e direcionado 

a professores de Física da Educação Básica. A SAI foi aplicada em duas turmas de 

2° ano do Ensino Médio de uma Escola Estadual situada no interior do Rio Grande do 

Sul. A SAI é uma ferramenta educacional considerada parte das metodologias ativas 

de ensino. Esta abordagem consiste em inverter o processo de aprendizagem do 

aluno, as tarefas antes executadas em casa, são feitas em aula e, as tarefas 

usualmente feitas em sala de aula, na SAI, são realizadas em casa. O aluno passa a 

ser agente do seu conhecimento, sendo parte integrante, atuante e responsável no 

processo de ensino e da aprendizagem. A apresentação do conteúdo é realizada em 

um momento fora e anterior ao encontro presencial, o que ocasiona um ganho de 

tempo substancial em sala de aula. Nesta proposta de SAI, o tempo “extra” foi utilizado 

para rodas de conversa, questionários, pesquisas, atividades em grupo e realização 

de atividades experimentais que objetivaram o protagonismo do aluno durante o 

processo de aprendizagem. O material didático contendo a apresentação teórica do 

conteúdo, exemplos, exercícios e questões norteadoras de pesquisa foi enviado aos 

alunos por uma rede social. O celular esteve presente como ferramenta tecnológica 

para pesquisa, consulta e registro de informações. As atividades experimentais 

oportunizaram ao aluno que relacionasse a teoria estudada com a prática através da 

realização de experimentos nos quais o aluno atuou ativamente, manipulando, 

trocando variáveis e registrando suas percepções e conclusões. A aplicação da SAI 

com experimentação provocou a aproximação do aluno com o ensino da óptica além 
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de potencializar as interações ocorridas entre os colegas e professora. Durante a SAI 

os alunos participaram ativamente mostrando interesse e dedicação pelos estudos. 

 

Palavras – chave:  Sala de Aula Invertida, óptica geométrica, atividades 

experimentais, tecnologias digitais. 
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ABSTRACT  

 

Flipped Classroom with physical experimentation in the teaching of the optics in basic 

education 

 

Carolina Krupp Consul Confortin 

Orientadora:  Rosângela Menegotto Costa 

 

 

This work reports, analyzes and discusses a construction and implementation of a 

Flipped Classroom (SAI) with experimentation in the teaching of geometric optics in 

Basic Education. The produced material resulted in the “Application Guide of a Flipped 

Classroom with experimentation in the teaching of geometric optics”, an educational 

product related to this professional master's dissertation and directed to a Basic 

Education Physics teachers. The SAI was applied to two high school classes in a State 

School located in the interior of Rio Grande do Sul. The SAI is an educational tool 

considered part of the active teaching methodologies. This approach consists of 

reversing the student's learning process, the tasks that usually are performed at home, 

are done in class, and the tasks usually done in the classroom, in the SAI, are carried 

out at home. The student becomes an agent of his knowledge, being an integral part, 

active and responsible in the process of teaching and learning. The presentation of the 

content is performed at a moment outside and before the classroom, which results in 

a substantial gain of time in the classroom. In this SAI proposal, the gain of time was 

used for conversation wheels, questionnaires, research, group activities and 

experimental activities aiming at the protagonism of the student in the learning process. 

The didactic material containing the theoretical presentation of the content, examples, 

exercises and research guiding questions was sent to the students through a social 

network. The cell phone was present as a technological tool for research, consultation 

and information recording.The experimental activities allowed the student to relate the 

theory studied with the practice by conducting experiments in which the student acted 

actively, manipulating, exchanging variables and recording their perceptions and 

conclusions. The application of the SAI with experimentation brought the student closer 

to the teaching of optics, besides enhancing the interactions that occurred between the 
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colleagues and teacher. Students actively participated in SAI showing interest and 

dedication to their studies. 

 

Keywords: Flipped Classroom, geometrial optics, experimental activities, digital 

technologies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os professores são desafiados constantemente a encontrar uma forma de atrair 

seus alunos para os estudos. Uma grande parte dos jovens do século XXI encontra-

se em um mundo onde o acesso à informação e comunicação é muito rápido e fácil. 

Porém, a facilidade e velocidade em adquirir a informação não, necessariamente, 

remetem à aquisição do conhecimento. O professor e a escola devem olhar para esse 

jovem e propor alternativas pedagógicas que sejam significativas para ele, que o 

coloque como protagonista no processo de aprendizagem, sendo ele também 

responsabilizado por parte desse processo. Este trabalho relata o desenvolvimento, 

aplicação e resultados da aplicação de uma Sala de Aula Invertida (SAI) na educação 

básica, tendo como um dos seus objetivos incentivar os alunos ao aprendizado de 

física. 

A professora pesquisadora, autora da dissertação, leciona na Escola Estadual 

de Educação Básica Comendador Albino Souza Cruz situada na cidade de Rolante 

no estado do Rio Grande do Sul.  A cidade possui aproximadamente 21.000 

habitantes1 e tem como suas principais fontes econômicas as indústrias calçadistas e 

a zona rural. A escola Souza Cruz é a única escola estadual de ensino médio na 

cidade. A maioria dos alunos da escola trabalha em atelieres de calçados, no comércio 

local ou na zona rural. Alguns alunos passam cerca de duas horas em transportes 

escolares até chegarem na escola.   

Em sua prática docente a professora observou, muitas vezes, os alunos em 

seus celulares, cansados, desatentos e desmotivados. Alguns alunos tinham a Física 

com uma matéria chata e associada a cálculos muito difíceis, além de, muitas vezes, 

não relacionarem a prática com a teoria estudada. Esse cenário não a acomodou, 

muito pelo contrário, a partir dele foi buscar métodos de significar o aprendizado dos 

alunos, colocá-los como parte atuante do processo de ensino e aprendizagem. Para 

tanto, a professora pesquisadora ingressou do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências Exatas na Universidade Federal do Rio Grande no ano de 2017.  

 

É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o 
formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, 
assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença 
definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

                                                 
1 Informação retirada do site da prefeitura municipal de Rolante. 
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possibilidades para a sua produção ou construção. (FREIRE, 2003, pg. 22 
grifo do autor) 

 

Após várias leituras sobre ensino, aprendizagem e tipos de metodologias, 

procurou-se uma ferramenta que pudesse ajudar a resolver algumas das inquietudes 

da professora e chegou-se à SAI.  Parte das metodologias ativas de aprendizagem, a 

SAI propõe que os alunos sejam o centro do processo de aprendizagem participando 

ativamente do mesmo.  Bergmann e Sams (2016, p.10) descrevem a SAI como uma 

metodologia ativa que “desloca a atenção do professor para o aprendiz e para a 

aprendizagem”. Resumidamente, a SAI consiste em inverter a metodologia de ensino 

tradicional, o que usualmente é feito em casa na SAI é realizado em sala de aula e o 

que é feito em sala de aula pode ser feito em casa. O aluno recebe o material didático 

antes da aula presencial. Esse material pode conter, por exemplo, exercícios, 

orientações de pesquisa ou simplesmente a teoria a ser estudada. Em casa, o aluno 

lê o material, faz seus apontamentos, resolve exercícios. O encontro presencial é 

utilizado para explorar e aprofundar o conteúdo.  

 

Na abordagem da sala de aula invertida, o aluno estuda previamente, e a aula 
trona-se o lugar de aprendizagem ativa, onde há perguntas, discussões e 
atividades práticas. O professor trabalha as dificuldades dos alunos, em vez 
de fazer apresentações sobre o conteúdo da disciplina. (VALENTE, 2018, 
p.29) 

 

A professora identificou-se com a SAI, seus fundamentos e potencialidades. 

Através das leituras e pesquisas realizadas verificou-se que uma grande parte da 

literatura descreve a utilização de SAI em Universidades ou grandes escolas. Mas, 

qual seria o resultado da SAI ao ser aplicada na escola da professora? Como se dá a 

percepção dos estudantes com a aplicação da SAI? Será que através da SAI seus 

alunos se motivariam aos estudos? Para responder a essas perguntas, a professora 

aplicou a SAI, em forma de um projeto piloto.  

O projeto piloto foi posto em prática em duas turmas de segundo ano do ensino 

médio do turno da manhã no ano de 2017. Os alunos receberam, via WhatsApp2, uma 

                                                 
2 WhatsApp é um software utilizado para troca de mensagens de texto instantaneamente, além de 

vídeos, imagens e áudios. 
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apresentação de Power Point3 com 17 slides4 sobre o assunto de ondas contendo 

conceitos, exemplos, exercícios e 6 questões norteadoras de pesquisa. Os alunos 

estudaram o material didático e realizaram as atividades propostas em suas casas. 

No encontro presencial foram respondidas as questões norteadoras em forma de roda 

de conversa e, em seguida, os alunos sentaram-se em grupos e responderam a um 

questionário com consulta ao material enviado. Os alunos participaram ativamente 

durante toda a aplicação. Os resultados obtidos, (CONFORTIN, 2018), incentivaram 

a professora a continuar com a aplicação da SAI.  

No ano de 2018 optou-se por reaplicar a SAI em duas turmas de segundo ano 

do ensino médio da mesma escola. Essa aplicação incluiu outros conceitos sobre o 

assunto de ondas e fez uso de atividades experimentais. Para a aplicação da SAI com 

experimentação de ondas formaram-se os grupos de WhatsApp por onde foi enviado 

o material didático em forma de duas apresentações de Power Point. Na primeira 

apresentação, enviada uma semana antes do encontro presencial, estavam descritos 

conceitos introdutórios do ensino de ondas como classificação das ondas, 

componentes das ondas e acústica. O material continha também, exemplos e cinco 

exercícios para serem respondidos antes do encontro presencial. No primeiro 

encontro presencial os alunos comentaram sobre seus apontamentos e dúvidas. A 

maior parte das dúvidas apontadas pelos alunos foi sobre os cálculos de velocidade 

e frequência da onda. Logo em seguida, os exercícios foram corrigidos. Após a 

correção foi entregue aos alunos um questionário contendo doze questões para ser 

respondido em grupos com consulta ao material didático. 

O segundo material enviado dissertava sobre refração, reflexão e difração das 

ondas. No final do material havia três questões norteadoras de pesquisa para serem 

respondidas antes da aula presencial. Uma semana após o envio foi realizada a aula 

experimental. Os experimentos foram dispostos em forma de circuito em uma grande 

sala da escola. Os alunos se dispuseram em grupos de, no máximo, três integrantes. 

Foi entregue aos alunos um roteiro com seis atividades experimentais. Todas as 

atividades experimentais propostas no roteiro deveriam ser feitas de maneira 

                                                 
3 Microsoft PowerPoint é um programa utilizado para criação/edição e exibição de apresentações 
gráficas. 
4 Slide é um substantivo da língua inglesa que dá nome ao dispositivo que projeta quadros inanimados 
em cinemas.  No Microsoft PowerPoint, por exemplo, um dos softwares mais utilizados para fazer slides 
e apresentações (slideshows), cada página do PowerPoint é considerada um slide e, a passagem 
("deslizamento") entre cada slide (slides), constrói o processo de um slideshow. 



16 

 

alternada pelos grupos. Duas atividades experimentais foram realizadas utilizando-se 

do simulador Phet Colorado5. Importante ressaltar que todo o material utilizado foi de 

baixo custo.  

As potencialidades da SAI evidenciaram-se tanto no projeto piloto quanto na 

SAI com experimentação. Dentre as principais características atribuídas à SAI, as que 

destacaram-se, nas aplicações realizadas pela professora pesquisadora, foram a 

otimização do tempo em sala de aula, a interação ocorrida entre os alunos e entre os 

alunos e a professora e o incentivo aos alunos no aprendizado de física. A utilização 

de atividades experimentais, como ferramenta pedagógica, apresentou aspectos 

positivos no processo de aprendizagem tais como o aumento do interesse dos alunos 

e a significação do ensino de física. 

Outros pontos foram observados e contribuíram para o aperfeiçoamento da 

aplicação da SAI com experimentação. Para realizar os experimentos destinaram-se 

dois períodos (110 minutos). Percebeu-se que este tempo não foi suficiente. Muitos 

grupos não conseguiram terminar as atividades propostas no roteiro experimental. As 

questões presentes no roteiro estavam pouco precisas, havia possibilidade de 

problemas de interpretação em relação aos experimentos. 

 No final da aplicação da SAI foi entregue aos alunos um questionário com o 

objetivo de verificar as suas percepções em relação à aplicação da SAI. Nesse 

questionário as perguntas poderiam ser respondidas com “sim” ou “não” o que 

dificultou a análise dos resultados.  

Decidiu-se, então, fazer uma terceira aplicação da SAI, com atividades 

experimentais, aperfeiçoando os aspectos apontados na análise da SAI com 

experimentação. A terceira aplicação ocorreu com as mesmas turmas de segundo 

ano, nas quais foi aplicada a SAI com experimentação de ondas, e foi posta em prática 

entre outubro e novembro de 2018 e é o objeto desta pesquisa. O conteúdo aplicado 

foi a óptica geométrica por ser o conteúdo que vinha na sequência a ser trabalhado 

nessas turmas. 

Durante os estudos preliminares não foram encontradas aplicações da SAI que 

envolvessem atividades experimentais no ensino da física como na forma proposta 

                                                 
5 Phet cria simulações interativas de ciências e matemática gratuitamente. Elaborado pela Universidade 

do Colorado Boulder no ano de 2002 disponível em https://phet.colorado.edu/pt_BR/. 
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nesse trabalho. Assim, a pesquisa possui caráter diferenciado por mostrar aplicação 

da SAI incluindo de atividades experimentais.  

A pesquisa tem como principal objetivo desenvolver, implementar e analisar 

uma aplicação de SAI com experimentação com a inserção do uso de celular e rede 

social no processo de ensino e aprendizagem. Os objetivos específicos da pesquisa 

são o desenvolvimento de autonomia de estudo no aluno, de modo que ele seja capaz 

de gerir seu conhecimento; despertar o interesse dos alunos na física através de 

atividades experimentais; estimular o interesse do estudo de ótica geométrica; 

utilização das Tecnologias de Informação e Conhecimento (TICs), como os aparelhos 

celulares, internet e redes sociais e como a inserção de tecnologia atua na 

aprendizagem do aluno, fazendo com que o aluno se sinta familiarizado com as 

mesmas e com a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem.  

O trabalho divide-se em cinco capítulos e um apêndice. O primeiro capítulo 

refere-se à introdução do trabalho. O segundo capítulo traz o aporte teórico utilizado 

nesta pesquisa, como os fundamentos e potencialidades da SAI, a inserção das 

tecnologias no processo de aprendizagem e a importância das atividades 

experimentais no ensino como meio de motivar os alunos e relacionar a teoria à prática 

dos fenômenos físicos. Este capítulo relaciona as principais teorias utilizadas com a 

SAI e o protagonismo do aluno.  

O terceiro capítulo detalha a metodologia utilizada. São apresentadas as etapas 

de aplicação da SAI com experimentação, a forma como o conteúdo foi trabalhado e 

os instrumentos de avaliação utilizados na pesquisa. 

No quarto capítulo são apresentados os resultados obtidos na pesquisa. Os 

resultados são analisados e discutidos à luz do referencial teórico apresentado no 

capítulo 2. São, também, discutidas as potencialidades da SAI com experimentação 

no ensino de física. 

No quinto capítulo são apresentadas as considerações finais da pesquisa. No 

apêndice é apresentado o produto educacional fruto da aplicação da SAI com 

experimentação no ensino de óptica geométrica.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta o referencial teórico sobre os processos de ensino e 

aprendizagem que auxiliaram na estruturação e no desenvolvimento desta pesquisa 

e do produto educacional. A pesquisadora buscou teóricos que defendam a ideia do 

protagonismo do aluno e da valorização do estudante em sala de aula. Nesse sentido 

a SAI, parte das metodologias ativas de aprendizagem, apresenta características que 

vem ao encontro do interesse da pesquisa. Objetiva-se aliá-la à inserção de aparelhos 

celulares e à utilização de experimentos para o entendimentos para o entendimento 

dos fenômenos físicos estudados.  

 A SAI, uma ferramenta educacional que coloca o aluno como centro do 

processo de ensino e aprendizagem. Utiliza-se como principal suporte teórico 

Bergmann e Sams, professores americanos que atuam na divulgação da SAI. 

  A inserção das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizado e a 

relação que as novas gerações fazem com o uso de aparelhos celulares e o processo 

de aprendizagem. Destaca-se para esse tópico José Manoel Moran por dissertar 

sobre as novas metodologias de aprendizagem e ferramentas educacionais utilizadas 

na atualidade.  

 A aplicação de atividades experimentais para o ensino da física com o propósito 

de motivar e significar o aprendizado do aluno. As atividades experimentais permitem 

ao aluno visualizar, interagir e agir sobre os fenômenos estudados. A presente 

pesquisa apresenta Alberto Gaspar como referência por discutir sobre a viabilização 

e benefícios de atividades experimentais para o aprendizado de física.  

 

2.1 Metodologias ativas de aprendizagem 

 

Nos anos 1990 Erik Mazur foi um dos primeiros autores a divulgar e apontar 

ferramentas de ensino utilizando metodologias ativas de aprendizagem. Segundo 

Schimitz (2016) Mazur desenvolveu uma metodologia em que o aluno lê em casa o 

material fornecido pelo professor e, na sala de aula, responde questões relativas ao 

material com a utilização de um dispositivo computacional. Logo as metodologias 

ativas passaram a ter suas ramificações e especificidades e novas alternativas 
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pedagógicas foram sendo desenvolvidas (Shimitz, 2016) como a Kahn Academy, Just 

in time criada por Gregor Novak, peer instruction e a SAI. 

Segundo Valente (2018) as metodologias ativas são alternativas pedagógicas 

que contrastam com ensino tradicional apontado por Paulo Freire (1987, p. 33), como 

a educação bancária, que baseia-se baseada na transmissão de informação.  

 

As metodologias ativas constituem alternativas pedagógicas que colocam o 
foco do processo de ensino e de aprendizagem no aprendiz, envolvendo-o 
na aprendizagem por descoberta, investigação ou resolução de problemas. 
Essas metodologias contrastam com a abordagem pedagógica do ensino 
tradicional centrado no professor, que é quem transmite a informação aos 
alunos. (VALENTE, 2018, p.27) 

 

As metodologias ativas potencializam o papel do aluno que age e interage com 

o conteúdo estudado sendo incentivado à questionar, experimentar e efetivamente 

trabalhar sobre o mesmo. Durante o processo de ensino e aprendizagem, nas 

metodologias ativas, o professor assume o papel de orientador e o aluno é o centro 

do processo de ensino e aprendizagem, sendo motivado a autoaprendizagem.  

Conforme Moran (2018, p.02) “A vida é um processo de aprendizagem ativa, 

de enfrentamento de desafios cada vez mais complexos”. Ao implementar as 

metodologias ativas nas salas de aula os professores transformam o processo de 

aprendizagem em um ambiente mais flexível e personalizado. 

 

2.2 A Sala de aula invertida 

 

O termo Sala de Aula Invertida surgiu em 2006, proposto por dois professores 

de química Bergmann e Sams (2016), que lecionavam em uma escola rural dos 

Estados Unidos. Aaron Sams e Jonathan Bergmann, enfrentavam problemas na 

recuperação de conteúdos de alunos faltosos principalmente devido a competições 

esportivas. Outro fator que prejudicava o rendimento escolar de alguns alunos era a 

distância entre a escola e suas casas, os alunos gastavam muito tempo em seus 

trajetos. 

Com a intenção de amenizar os prejuízos enfrentados pelos alunos faltosos, os 

professores passaram a enviar suas aulas em slides com a utilização de Power Point 

e vídeos explicativos referente ao conteúdo antes do momento presencial da aula. 

Dessa forma, os alunos que precisavam faltar poderiam acompanhar os conteúdos 
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estudados. Logo perceberam que o recurso utilizado acarretava um ganho substancial 

de tempo em sala de aula, possibilitando ao professor um olhar individualizado, mais 

tempo para explorar atividades experimentais, trabalhos em grupo e trabalhar listas 

de exercícios.  

Na aplicação da SAI o professor prepara o material a ser estudado e o envia 

antecipadamente ao aluno. Esse material pode ser composto, por exemplo, de um 

texto, apresentação de slides e vídeos que referenciem e apresentem o conteúdo a 

ser estudado. Ele pode apresentar teorias, conceitos, exemplos e exercícios além de 

orientação de pesquisa. É essencial que, ao optar pela escolha de vídeos, estes sejam 

de no máximo 10 minutos, que sejam objetivos e diretos a fim de prender atenção e 

interesse do aluno. 

 

Quando começamos a fazer vídeos, eles tinham a mesma duração de nossas 
aulas normais. A maioria de nossas aulas atendia a vários objetivos. Isso é 
bom em contexto ao vivo, mas, em contexto de vídeo, descobrimos que 
devemos limitar a uma tópico por vídeo. Tentando restringir a duração de 
nossos vídeos a quinze minutos, mas, realmente, procuramos ficar abaixo 
dos dez minutos. Nosso lema aqui é: um tópico é igual a um vídeo. 
(BERGMANN; SAMS; 2017 p.40) 

 

O formato do material e da SAI podem variar conforme as especificidades de 

cada grupo de alunos, não há um único formato de SAI. Esta ferramenta educacional 

se adequa às características de cada escola e suas particularidades. Ao receber o 

conteúdo, o aluno lê ou assiste o material antes da aula, anota suas dúvidas, organiza 

suas conclusões e efetua as tarefas solicitadas antes da aula presencial. Os alunos, 

entre si, podem trocar e discutir sobre os seus apontamentos, a SAI oportuniza a 

comunicação dos alunos. Segundo Bergmann a ideia central da SAI consiste em: 

 

Basicamente, o conceito de sala de aula invertida é o seguinte: o que 
tradicionalmente é feito em sala de aula, agora é executado em casa, e o que 
tradicionalmente é feito como trabalho de casa, agora é realizado em sala de 
aula. (BERGAMANN; SAMS, 2016, p.11) 

 

O material enviado antecipadamente funciona como organizadores prévios no 

processo de aprendizado. O aluno é introduzido ao assunto antes do mesmo ser 

discutido em sala de aula. Segundo Ausubel ao utilizar os organizadores prévios, 

estes funcionam como facilitadores da aprendizagem formando o que ele chama de 

“pontes cognitivas”. Moran (2013) defende que quando os alunos fazem pontes entre 
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o que aprendem nas escolas e seu cotidiano a “aprendizagem será mais significativa, 

viva e enriquecedora”. 

 

Aprendizagem significativa implica dar significado ao novo conhecimento por 
interações com significados claros, estáveis e diferenciados, previamente 
existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Ao ensinar, o professor 
apresenta ao aluno significados que são aceitos como válidos em certo 
contexto, que são compartilhados por uma certa comunidade de usuários. 
(MOREIRA, 1999, p. 169)  

 

 A tabela 1 apresenta um comparativo do tempo gasto em atividades de aula 

considerando as aplicações de modelos tradicionais e a utilização da SAI 

(BERGMANN; SAMS; 2017, p.13). 

 

Tabela 1 - Comparativo do tempo gasto em atividades de sala de aula quando são aplicados 
modelos tradicionais e SAI (BERGMANN; SAMS; 2017, p.13). 

Sala de aula tradicional Sala de aula invertida 

Atividade Tempo Atividade Tempo 

Atividade de 

aquecimento 

 5 minutos Atividade de 

Aquecimento  

5 minutos 

Repasse do 

dever de casa da 

noite anterior 

20 minutos Perguntas e 

respostas sobre o 

vídeo 

10 minutos 

Preleção de novo 

conteúdo  

30 – 45 minutos Prática orientada 

e independente 

e/ou atividade de 

laboratório 

75 minutos 

Prática orientada 

e independente 

e/ou atividade de 

laboratório 

20 – 35 minutos   

 
Fonte: Bergmann; Sams, 2016 

 

De acordo com a tabela 1, na SAI, o tempo disponível para atividades 

relacionadas ao conteúdo é maior. Durante os primeiros 10 minutos o professor 

responde a dúvidas provenientes do material e de pesquisas. Logo após, o professor 
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orienta outras atividades para aprofundar os conteúdos trabalhados como, por 

exemplo, resolução de listas de exercícios individuais ou em grupos. 

A SAI oportuniza que professor e aluno trabalhem juntos na construção e 

elaboração do conhecimento. É importante que ocorra interação entre os alunos e um 

bom relacionamento entre professores e alunos. Ao se reunirem em grupo de estudo 

e discutirem ativamente sobre os resultados alcançados com suas pesquisas e 

conclusões, os alunos percebem que estão fazendo parte da aprendizagem, 

interagindo entre si, chegando a conclusões e construindo o aprendizado 

coletivamente. Conforme Bergmann e Sams (2016): “O papel do professor na sala de 

aula é o de amparar os alunos, não o de transmitir informações”. 

 

Como o papel do professor mudou de expositor de conteúdo para orientador 
da aprendizagem, passamos grande parte do tempo conversando com os 
alunos. Respondemos a perguntas, trabalhamos com pequenos grupos e 
orientamos individualmente a aprendizagem de cada aluno (BERGMANN; 
SAMS, 2016 p. 24) 

 

Com o aumento de tempo disponível em sala de aula professores e alunos se 

aproximam e estreitam relações, o aluno passa a se sentir mais livre para acertar e 

errar, perguntar e responder, há momentos coletivos e individuais onde é estabelecido 

diálogo entre professor e aluno.  

  

2.3 A inserção das tecnologias digitais na educação 

 

O avanço das tecnologias digitais e a globalização contribuem para a obtenção 

de informações. Os estudantes, de um modo geral, possuem um celular e acesso à 

internet, navegam em aplicativos a todo instante, possuem diversos grupos de 

comunicação com os mais variados interesses.  

Ao inserir ferramentas tecnológicas, como celulares, no cotidiano das 

atividades escolares a escola e professores aproximam-se dos alunos fazendo uso de 

uma ferramenta familiar a eles. Segundo Bergmann e Sams (2016 pg. 19) fazendo 

uso de tais ferramentas “o que fazemos é falar a língua deles”. Com seus aparelhos 

celulares os alunos podem realizar pesquisas sobre assuntos debatidos em sala de 

aula em tempo real, proporcionando a participação ativa nos ambientes de 

aprendizagem. Fora da sala de aula, ao possibilitar o acesso ao material disponível 

em tempo integral, no seu telefone ou computador, o aluno tem liberdade para rever 
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a explicação do professor quantas vezes julgar necessária e/ou buscar outras fontes 

como vídeos aulas disponíveis na internet.  

 

O que tecnologia traz hoje é integração de todos os espaços e tempos. O 
ensinar e o aprender acontecem em uma interligação simbiótica, profunda e 
constante entre os chamados mundos físicos e digital. (...) O professor 
precisa seguir comunicando-se face a face com os alunos, mas também deve 
fazê-lo digitalmente, com as tecnologias móveis, equilibrando a interação com 
todos e com cada um. (MORAN, 2015, p.39) 

 

Os alunos devem ser estimulados a utilizarem a tecnologia a favor do 

aprendizado. Conforme Moran (2013) “Aprendemos em qualquer lugar, a qualquer 

hora, com tecnologias móveis poderosos, instantâneas, integradas, acessíveis”. Ao 

professor cabe orientar o aluno em suas pesquisas na internet e na otimização do seu 

tempo. Além, de mostrar aos alunos que a tecnologia que ele utiliza para se comunicar 

com os colegas pode ser também, uma ferramenta de estudo com inúmeros 

benefícios, como por exemplo, não ser necessário levar tantos livros e ter acesso ao 

material enviado pelo professor a qualquer momento.  Segundo Moran (2012, p,33) 

“As tecnologias podem trazer hoje dados, imagens, resumos de forma rápida e 

atraente. O papel do professor – o papel principal – é ajudar o alunos a interpretar 

esses dados, a relacioná-los, a contextualizá-los”.  

 

2.4 A física e a experimentação na SAI  

 

O ensino da Física é repleto de fórmulas, teorias e conceitos. Livros didáticos 

de ensino Fundamental e Médio a definem como a ciência que estuda os fenômenos 

da natureza responsável em medir, descrever e justificar os fenômenos que ocorrem 

com a matéria e energia como o movimento, temperatura, tempo etc.  

 

A física é a ciência da matéria e da energia, do espaço e do tempo. Isso inclui 
os princípios que governam o movimento de partículas e ondas, as interações 
das partículas, as propriedades das moléculas, átomos e núcleos atômicos e 
também os sistemas macroscópicos, tal como gases, líquidos e sólidos. 
(MOSCA e TIPLER; 2006; p.2) 

 
 

 A disciplina de Física é desafiadora para professores que procuram apresentá-

la como uma disciplina atraente e motivadora. A versão tradicional de ensino da física 
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consiste em apresentar as fórmulas e conceitos prontos onde o aluno os decora e os 

reproduz em listas de exercícios.   

Ao lecionar Física fazendo uso de atividades experimentais, o aluno é 

encorajado a atuar como protagonista no processo de ensino e aprendizagem. Ao 

manusear, relatar e refletir sobre os fenômenos estudados oportuniza-se que o aluno 

tenha voz ativa. Segundo Gaspar (2014, p. 25) nas atividades experimentais “Não há 

respostas prévias rigorosamente corretas e as incertezas são inevitáveis” logo, elas 

estimulam discussões e interações sociais mais ricas entre os alunos. Ele deixa de 

ser espectador para atuar no processo, podendo mudar variáveis, discutir com 

colegas e professores e fazer suas conclusões relacionando a teoria com a prática. 

As atividades experimentais permitem que os alunos discutam em pequenos e 

grandes grupos, estimulando a participação do aluno  

 

Independente das razões que levam a uma determinada resposta, a quase 
unanime participação dos alunos nas atividades experimentais pode ser 
explicada principalmente por dois motivos: a possibilidade da observação 
direta e imediata da resposta, que envolve afetivamente o alunos com a 
atividade; o aluno, livre de argumentos de autoridade, obtém uma resposta 
isenta, diretamente da natureza. Amos os motivos garantem o 
desencadeamento de uma interação social mais rica, motivadora e, 
consequentemente, mais eficaz. (GASPAR, 2014, p.26) 

 

As atividades experimentais oportunizam ao aluno perceber a aplicabilidade do 

que está sendo estudado, possibilita a verificação e visualização dos fenômenos 

físicos estudados. Ele se envolve com o processo de aprendizagem, sentindo-se parte 

fundamental para a construção do conhecimento. Para Alberto Gaspar (2014) 

destacam-se duas principais vantagens nas atividades experimentais segundo a 

teoria de Vygostky. A primeira das vantagens é a motivação, o aluno percebe a 

possibilidade de prever e conferir os resultados das experiências relacionando-as com 

os conteúdos estudados em sala de aula. A segunda vantagem que Gaspar (2014, 

p.228) menciona é a “concretização de conceitos físicos, princípio e leis da física”.  

As atividades experimentais oportunizam potencialidades da SAI como o 

protagonismo e a interação dos alunos. A otimização do tempo, gerada com a 

apresentação e estudo do conteúdo em um momento anterior ao presencial, propicia 

a realização de atividades experimentais proporcionando a significação do 

aprendizado e a participação efetiva de todos.  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Na proposta de SAI, apresentada neste trabalho, a capacidade dos alunos em 

adquirirem e trocarem informações é utilizada como ferramenta educacional com a 

finalidade de aprimorar a qualidade de ensino. Seja nas aulas onde são respondidos 

questionários ou nas aulas experimentais os alunos são incentivados a se 

relacionarem e organizarem juntos as informações adquiridas atuando como 

protagonistas no processo de aprendizagem. 

 

          3.1 Aplicação da SAI  

 

A aplicação da SAI de óptica com experimentação foi posta em prática, entre 

outubro e novembro de 2018, em duas turmas de segundo ano do ensino médio da 

Escola Estadual Comendador Albino Souza Cruz. A SAI foi aplicada na turma 211, 

composta de 7 meninas e 6 meninos e na turma 212 formada por 11 meninas e 3 

meninos, com média de idade entre 16 e 17 anos. Ambas as turmas do turno da 

manhã. Os alunos são interessados, porém com bastante dificuldade em cálculos. A 

maioria dos alunos trabalha no turno da tarde e possui pouco tempo para se dedicar 

aos estudos. Muitos deles sonham em fazer uma faculdade (alguns serão os primeiros 

das famílias a frequentar curso superior) e poder sair da “fábrica” onde o trabalho, por 

vezes, é cansativo e pouco rentável.  

O assunto de aplicação da SAI foi a óptica geométrica. O conteúdo foi dividido 

em duas partes conforme mostra a tabela 2. Segundo Ferraro (2012, p. 345) “A óptica 

geométrica estuda os fenômenos que ocorrem devido à propagação da luz”. É 

essencial que os conhecimentos curriculares prévios sejam investigados pelo 

professor. Dessa forma adequa-se o conteúdo à realidade escolar dos alunos.  

Antes do início da aplicação da SAI houve uma conversa entre a professora 

pesquisadora e os alunos na qual foi explicado como seria a didática adotada para o 

ensino da óptica geométrica. Nesse momento, foi perguntado aos alunos se todos 

possuíam WhatsApp, e se haveria a possibilidade de ser criado um grupo da turma 

com a professora para envio do material didático. Todos os alunos confirmaram a 

viabilidade da formação do grupo. 
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Tabela 2 – Conceitos óptica geométrica trabalhados na SAI. 

 

 

 

1° Parte 

 

 Conceitos iniciais de óptica geométrica: luz, raio de luz, fontes 

de luz primária e secundária, meios translúcidos, opacos e 

transparentes. 

 Espectro de luz visível. 

 Conceito de anos-luz. 

 Princípios da óptica geométrica: independência dos raios 

luminosos, propagação retilínea da luz, reversibilidade dos 

raios de luz. 

  Conceito de sombra relacionada com eclipses solares e 

lunares e as fases da Lua. 

 

2° Parte 

 

 Reflexão da luz. 

 Refração da luz. 

 Espelhos planos. 

 Associação de espelhos planos. 

 
Fonte : Elaborado pela autora 

 

A constituição de um ambiente virtual de fácil acesso e de conhecimento e 

manuseio usual do aluno, além de facilitar o recebimento do material didático, cria um 

espaço onde os alunos podem interagir entre si e com o professor.  

 

Podemos organizar uma parte importante do currículo no ambiente digital e 
combiná-lo com as atividades em sala de aula de forma que o projeto 
pedagógico de cada curso integre o presencial e o digital como componentes 
curriculares indissociáveis. O digital não será um acessório complementar, 
mas um espaço de aprendizagem tão importante como o da sala de aula. 
(MORAN, 2013 p. 68)  

 

No material didático disponibilizado pelo ambiente virtual, encontrado no 

apêndice A, havia conceitos básicos a óptica geométrica, exemplos, exercícios além 

de questões norteadoras para pesquisa. A aplicação da SAI foi dividida em 4 etapas 

a seguir descritas. 

 

 



27 

 

 Primeira etapa – Primeiro envio de material didático 

 

O material didático foi preparado e enviado pela professora pelo grupo de 

WhatsApp e referia-se ao conteúdo apresentado na tabela 2 (primeira parte). O 

material continha uma apresentação de Power Point com 20 slides, salva em PDF6, 

com explicações e exemplos de óptica geométrica, além de 4 exercícios, 5 questões 

norteadoras e uma proposta de trabalho de pesquisa que os alunos deveriam 

responder em seus cadernos antes do encontro presencial. A figura 1 mostra 

exemplos de slides enviados. A totalidade do material está mostrada no apêndice A.  

  O trabalho proposto solicitava aos alunos que se organizassem em grupos de 

até 4 integrantes e elaborassem uma apresentação para representar e explicar as 

fases da Lua e os eclipses solares e lunares. O quadro (a) da figura 1 mostra o slide 

com a orientação para apresentação do trabalho e o quadro (b) da figura 1 ilustra o 

slide contendo explicações sobre fontes secundárias de luz. Toda a primeira etapa da 

aplicação da SAI com experimentação foi realizada em um ambiente virtual, através 

do grupo formado entre a professora e os alunos. As tarefas solicitadas tinham o 

propósito de consolidar os conceitos estudados, estimular a pesquisa e o pensamento 

crítico. Dessa forma, colocou-se o aluno como parte responsável e atuante no 

processo de aprendizagem.  

 

Figura 1 – Exemplos de slides enviados na primeira apresentação de Power Point.  

(a) slide enviado com a instrução para a apresentação do trabalho, (b) slide abordando o conceito 

de fontes de luz secundária.  

      
 

Fonte: Elaborada pela autora 

                                                 
6 Formato de arquivo desenvolvido pela Adobe Systems. Não pode ser editado, só disponível para 
visualização e impressão.  

(b)  (a)  
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 Segunda etapa – Primeiro encontro presencial  

 

A segunda etapa foi também o primeiro encontro presencial. A professora fez 

registros, por meio de fotos, dos cadernos que continham as pesquisas realizadas 

pelos alunos, as respostas aos exercícios propostos e às questões norteadoras de 

pesquisa. No início do encontro, os alunos apresentaram, por cerca de 20 minutos, os 

trabalhos sobre as fases da Lua e os eclipses. A professora fotografou as 

apresentações e utilizou-se de seu diário de campo para anotar suas observações. 

Em seguida foram destinados aproximadamente 15 minutos para, em forma de 

roda de conversa, serem discutidas as 5 questões norteadoras de pesquisa enviadas 

no material didático e corrigidos os exercícios.   

O principal objetivo pedagógico da apresentação do trabalho e da roda de 

conversa foi o incentivo à autonomia e à participação dos alunos no processo de 

aprendizagem. Ao pesquisarem e formularem uma resposta às questões enviadas, os 

alunos refletem a respeito do tema estudado. No momento da discussão em sala de 

aula, os alunos foram encorajados a responder e argumentar, o que oportunizou - lhes 

a participação ativa na formulação das respostas às questões propostas no material 

didático.  

Logo após, os alunos reuniram-se em grupos de no máximo 4 integrantes, 

tiveram acesso à apresentação de Power Point enviada, às suas pesquisas e 

apontamentos presentes no caderno e responderam a um questionário contendo 3 

questões dissertativas, 2 questões envolvendo cálculos e 10 questões de múltiplas 

escolhas. O questionário apresentado na seção 4.4. A intenção foi verificar se os 

alunos haviam compreendido o conteúdo enviado e se as pesquisas propostas haviam 

sido significativas para o seu aprendizado. Nesse momento, a professora circulou pela 

sala, trocou informações com os alunos, esclareceu dúvidas e escutou 

individualmente suas observações e apontamentos relacionados às questões 

norteadoras presentes no material enviado e ao questionário que estava sendo 

respondido em sala de aula. Conforme Bergmann e Sams (2016, p. 25) “Como 

passamos quase todo tempo em sala de aula caminhando e ajudando os que 

necessitam, temos condições de personalizar o aprendizado”. 
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 Terceira etapa – Segundo envio do material didático 

 

Na terceira etapa, os alunos receberam, pelo mesmo grupo de WhatsApp, uma 

segunda apresentação de Power Point contendo 13 slides. O material foi produzido 

pela professora pesquisadora composto de explicações, exemplos e dois exercícios 

para serem respondidos antes do encontro presencial sobre o conteúdo apresentado 

na tabela 2 (segunda parte). Pelo mesmo grupo foi encaminhado, também, um vídeo 

explicativo preparado pela professora sobre a refração e reflexão da luz. Para a 

elaboração do vídeo utilizou-se o simulador Phet Colorado7 e um programa gratuito 

de captura de tela, Apowersoft Limited.8. O quadro (a) da figura 2 mostra um slide 

onde o conceito de distância entre objeto e espelho e imagem e espelho são 

explicados. O quadro (b) da figura 2 mostra a tela inicial do vídeo elaborado pela 

professora pesquisadora para auxiliar na construção dos conceitos sobre reflexão e 

refração da luz.  A totalidade do material enviado está apresentada no apêndice A. 

 

Figura 2 – Ilustração do material enviado.  

(a) Slide mostrando a relação entre distância do objeto e imagem, (b) tela inicial do vídeo 

enviado.  

 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Optou-se em realizar dois envios de material para não sobrecarregar os alunos. 

Cada envio continha tarefas que deveriam ser realizadas em um momento anterior ao 

                                                 
7 Phet cria simulações interativas de ciências e matemática gratuitamente. Elaborado pela Universidade 

do Colorado Boulder no ano de 2002 disponível em https://phet.colorado.edu/pt_BR/. 
8 Gravador de tela gratuito disponível em https://www.apowersoft.com.br/gravador-de-tela-gratis. 
 
 
 

(a) (b) 
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presencial e requeriam atuação efetiva dos alunos sobre o conteúdo estudado. 

Conforme comentado, grande maioria dos alunos trabalhava meio turno e dispunha 

de pouco tempo para realizar suas atividades escolares. A intenção foi incentivar e 

otimizar os estudos e, para tanto, buscou-se respeitar as características da turma. 

 

 Quarta etapa – Segundo encontro presencial  

 

 Na quarta etapa realizou-se uma roda de conversa para sanar as dúvidas 

geradas nos estudos preliminares dos alunos e para a correção dos dois exercícios 

enviados na segunda apresentação de Power Point. A roda de conversa teve duração 

de 10 minutos e foi mediada pela professora, as dúvidas provenientes do estudo do 

material e dos exercícios foram sendo respondidas coletivamente. 

Ao exporem suas dúvidas abertamente ao grande grupo os alunos participam 

do processo de aprendizagem. Palangana (2015, p. 158), ao referir-se à Vygostky, 

defende que o conhecimento provém da boa relação entre o conteúdo estudado, aluno 

e professor. Para Vygostky “O aprendizado é um processo de troca e, portanto, um 

processo social”. O estudante, ao trocar e discutir informações e conceitos com seus 

colegas e professores, se relaciona com o conteúdo de forma aprazível e se envolve 

no processo de aprendizagem. 

Ao término da roda de conversa iniciaram-se as atividades experimentais. Os 

alunos se distribuíram em grupos de, no máximo, 3 integrantes. Os experimentos 

foram dispostos na sala de aula formando 4 “ilhas de experimentação” preparadas 

com as mesas de estudo da sala de aula. Em seguida, foi entregue aos alunos um 

questionário composto de 15 questões, sendo 6 de múltiplas escolhas e 9 

dissertativas. O questionário é exposto na seção 4.7. No questionário havia 5 questões 

que deveriam ser respondidas com a utilização de atividades experimentais. Os 

alunos se organizaram de modo que cada grupo, alternadamente, tivesse acesso aos 

experimentos. Os alunos fotografaram suas atividades experimentais e enviaram suas 

fotos à professora pelo WhatsApp.  

Segundo Moran (2012, p. 23) “O conhecimento acontece quando algo faz 

sentido, quando é experimentado, quando pode ser aplicado de alguma forma ou em 

algum momento”. As atividades experimentais oportunizam essa experimentação, o 

aluno verifica onde e como a teoria estudada é aplicada. Através da realização do 

questionário objetivou-se contribuir para que os alunos discutissem entre si sobre os 
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conceitos estudados e que relacionassem as atividades propostas com o material 

enviado.  

Todos os materiais utilizados nas atividades experimentais são de baixo custo 

e de fácil acesso ou adaptação e estão descritos detalhadamente no produto 

educacional apresentado no apêndice A. A figura 3 ilustra as ilhas de experimentação 

dispostas em sala de aula e estão descritas brevemente a seguir.  

 Primeira ilha de experimentação:  reflexão e refração da luz I 

Em uma cartolina foram feitas marcações de ângulos com intervalos de 30°. 

Utilizou-se um laser e um perfil semi-circular de acrílico para a realização da atividade.  

Os alunos incidiram o laser para ângulos de 30º, 60° e 90° sobre a parte plana do 

perfil de acrílico e analisaram a relação entre os ângulos de incidência com os ângulos 

de refração e reflexão. O quadro (a) da figura 3 mostra uma foto da primeira ilha de 

experimentação. 

 Segunda ilha de experimentação: espelho infinito  

Ao observar o espelho infinito, os alunos deveriam perceber a reflexão dos raios 

luminosos e explicar o “caminho infinito das luzes”. O quadro (b) da figura 3 ilustra o 

espelho infinito disposto na sala de aula.  

 Terceira ilha de experimentação: reflexão e refração da luz II 

Utilizando uma bacia com água, laser e cartolina com marcação de ângulos, os 

alunos incidiram o laser com ângulos de 30°, 60° e 90°, e relataram o comportamento 

dos raios refletidos e refratados. No quadro (c) da figura 3 é apresentada a terceira ilha 

de experimentação. 

 Quarta ilha de experimentação: associação de espelhos planos 

A quarta ilha consistia em dois espelhos planos, um transferidor, um objeto na 

forma de um pequeno elefante e uma cartolina na qual traçaram-se ângulos com 

intervalos de 30°.  Os alunos posicionaram os espelhos planos formando ângulos de 

50° e 70° e, através de cálculos, comprovaram a quantidade de imagens formadas. A 

ilha de experimentação apresenta-se na figura 3 no quadro (d). 

Além das ilhas de experimentação, os alunos tinham a sua disposição dois 

espelhos planos e uma rede de difração que poderiam ser usados livremente para a 

resolução de outras três questões de acordo com suas necessidades e percepções.  

Ao final das atividades, foi solicitado aos alunos que escrevessem, 

espontaneamente e anonimamente, os pontos positivos e negativos da metodologia 

utilizada no ensino de óptica geométrica. A intenção da professora foi verificar as 
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percepções dos alunos sobre a aplicação da SAI com experimentação na óptica. 

Acredita-se ser fundamental ouvir o aluno, perceber o que deu certo e errado a fim de 

melhorar as práticas pedagógicas adotadas.  

 

Figura 3 – Ilhas de experimentação.  

(a) A primeira ilha de experimentação, (b) a segunda ilha de 
experimentação, (c) a terceira ilha de experimentação e (d) a quarta ilha 
de experimentação. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 A tabela 3 apresenta uma síntese das etapas e atividades desenvolvidas na 

aplicação da SAI com experimentação no ensino de óptica geométrica. A aplicação 

nas turmas 211 e 212 ocorreu na mesma data em horários diferentes. 

 

3.2 Instrumentos de avaliação 

 

Nessa seção descrevem-se os instrumentos utilizados para avaliar cada uma 

das atividades desenvolvidas na aplicação da SAI. Durante toda a aplicação da SAI 

com experimentação, a professora anotou suas percepções e transcreveu para seu 

diário de campo as informações que julgou relevantes para a avaliação da 

metodologia utilizada. Além do diário de campo consideraram-se como ferramentas 
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avaliativas as análises das interlocuções realizadas nos grupos de WhatsApp, a 

avaliação dos questionários respondidos pelos alunos nos encontros presenciais, as 

fotografias dos cadernos dos alunos e as percepções dos alunos entregues ao final 

da aplicação da SAI.  

 

Tabela 3 -  Etapas e atividades desenvolvidas na aplicação da SAI com experimentação.  
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1° atividade 

1° envio do material didático. 
Enviado uma semana antes 

do encontro presencial. 

 
Envio do Power Point contendo explicação dos 
conceitos de óptica geométrica. No material foram 
enviadas cinco questões norteadoras de pesquisa, 
4 exercícios e as instruções para o trabalho sobre 
os eclipses e fases da Lua. 
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2° atividade 

Apresentação do trabalho 
Tempo: 20 min 

 
Apresentação do trabalho sobre as fases da Lua e 
eclipses, explicando a relação desses fenômenos 
com a óptica geométrica.  

 
3° atividade 

Roda de conversa 
Tempo: 15 min 

 
A roda de conversa em torno das questões 
norteadora e da correção dos exercícios que 
estavam no final da apresentação de slides.  

 
4° atividade 

Resolução do 1° questionário 
Tempo: 55 min 

 
Resolução em grupos do 1° questionário contendo 
questões referentes ao material enviado. 

3
° 

e
ta

p
a

 –
 

e
n
v
io

 d
o
 2

° 

m
a
te

ri
a
l 

0
1
/1

1
/2

0
1
8

  
5° atividade 

2° envio do material didático. 
Enviado uma semana antes 

do encontro presencial. 

 
Envio de Power Point contendo explicações sobre 
refração e reflexão da luz e espelhos planos, 2 
exercícios e um vídeo de autoria da professora. 
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6° atividade 

Roda de Conversa 
Tempo: 10 minutos 

 
Roda de conversa sobre o material enviado e a 
correção dos exercícios contidos na apresentação 
de Power Point. 

 
7° atividade 

Atividades experimentais 
Tempo: 90 minutos 

 
Resolução em grupos do 2° questionário 
contendo questões respondidas através de 
atividades experimentais. 

 
8° atividade 

Percepção dos alunos 
Tempo:  10 minutos 

 
Ao final da aplicação da SAI foi solicitado que os 
alunos descrevessem os pontos positivos e 
negativos sobre os estudos de óptica. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
 

A avaliação da primeira atividade (primeiro envio de material didático) deu-se 

através da análise das interlocuções ocorridas no grupo até o primeiro encontro 

presencial. Registrou-se no diário de campo observações sobre as reações dos 
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alunos referente ao envio do material e a sua receptividade em relação à forma como 

o conteúdo foi apresentado.  

Para avaliação da segunda atividade (apresentação de trabalho) foram 

analisadas as fotos dos registros feitos nos cadernos dos alunos. Além disso, a 

professora conversou com os alunos a respeito dos procedimentos adotados na 

realização das tarefas e da organização da apresentação do trabalho registrando seus 

apontamentos no seu diário de campo. As apresentações dos trabalhos foram 

avaliadas considerando a criatividade e o entendimento demonstrado pelos alunos a 

respeito do conteúdo estudado. A professora fotografou as apresentações e registrou 

em diário de campo as percepções e apontamos a respeito das apresentações.  

A terceira atividade (roda de conversa) foi avaliada através das percepções 

anotadas pela professora em seu diário. Foram analisados o comportamento dos 

alunos, a profundidade e coerência das suas respostas. 

Para avaliar a quarta atividade (primeiro questionário respondido no primeiro 

encontro presencial) analisaram-se as respostas ao questionário respondido pelos 

alunos e entregue à professora no final do encontro presencial. As interlocuções 

ocorridas assim como as atitudes dos alunos ao realizarem a atividade foram 

registrados no diário de campo da professora.  

A quinta atividade (envio do segundo material didático) foi avaliada pelas 

interlocuções dos alunos no grupo de WhatsApp e pelos comentários feitos no 

encontro presencial.  

Na sexta atividade (segunda roda de conversa) consideraram-se, na avaliação, 

as interlocuções ocorridas em sala de aula e registradas no diário de campo. Foram 

analisadas a coerência das respostas dadas pelos alunos e as suas atitudes como, 

por exemplo, os questionamentos que os alunos fizeram, a forma como estavam 

dispostos em sala e como referiam-se à professora e aos colegas. 

A sétima atividade realizada (segundo questionário, contendo atividades 

experimentais) foi avaliada considerando as respostas dadas pelos alunos ao 

questionário e entregues à professora no final do encontro presencial. Para avaliação 

foram consideradas as interlocuções ocorridas dentro dos grupos e entre os grupos, 

além dos diálogos entre professora e alunos registrados no diário de campo da 

professora. Foram analisadas as respostas dadas pelos alunos ao questionário assim 

como a compreensão que eles tiveram do conteúdo através das suas respostas. A 
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análise das fotos e as respostas dadas pelos alunos foram consideradas como um 

único instrumento de avaliação. 

A oitava atividade (registro das percepções dos alunos) foi avaliada através do 

relato escrito pelos alunos sobre a aplicação da SAI e categorizada conforme os 

apontamentos apresentados pelos alunos.  
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4. RELATO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS ATIVIDADES 
 
 

Nesse capítulo são relatadas, analisadas e discutidas as atividades realizadas 

durante a aplicação da SAI com experimentação. Por apresentarem resultados 

semelhantes as turmas 211 e 212 serão examinadas conjuntamente. 

 

4.1. Primeira atividade – Primeiro envio do material didático 
 

 A primeira atividade consistiu no envio de uma apresentação de Power Point 

contendo 20 slides abordando conceitos fundamentais da óptica geométrica 

relacionados na primeira parte da tabela 2. Formaram-se dois grupos distintos de 

WhatsApp, um para cada turma trabalhada. O quadro (a) da figura 4 ilustra o momento 

de envio do primeiro material. Na continuação da conversa a professora pesquisadora 

avisa aos alunos que qualquer dúvida que tivessem poderiam chamá-la. No entanto, 

houve poucos diálogos nos grupos, apenas uma aluna da turma 211 questionou sobre 

a apresentação do trabalho, como mostrado no quadro (b) na figura 4. 

 

Figura 4 – Captura da tela do celular da professora pesquisadora. 
 
(a) Momento de envio do material para da turma 211 e (b) conversa no grupo da turma 
211. 

 

                              
 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 

(a) (b) 
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Apesar de estarem a todo instante com seus celulares pode-se perceber, pela 

falta de interlocuções no grupo, que a ideia de utilizarem seus aparelhos celulares 

para o estudo deve ser trabalhada com os alunos. No grupo da turma 212 não ocorreu 

nenhum comentário sobre o material. A professora questionou sobre o recebimento 

do material no dia posterior com o propósito de incentivar os alunos a se comunicarem 

pelo grupo. Dois alunos a chamaram individualmente para efetuar questionamentos. 

O quadro (a) da figura 5 ilustra um desses diálogos entre professora e aluno.  A 

professora pesquisadora interagiu de maneira informal, como mostra o diálogo 

apresentado no quadro (b) da figura 5, a fim de estreitar as relações entre professor e 

aluno e de estimular a comunicação via rede social.  

 

Figura 5 – Captura de tela do celular da professora, do grupo WhatsApp da turma 212. 
 

(a) Conversa de um aluno com a professora, (b) interlocução da professora a fim de 
estimular a conversa no grupo. 

 

   
 

Fonte: Arquivo da autora 

 

(a) (b) 
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4.2. Segunda atividade – Apresentação do trabalho 
 

A segunda atividade da SAI foi a apresentação do trabalho sobre as fases da 

Lua e eclipses. Pediu-se aos alunos que, em grupos, preparassem uma apresentação 

sobre os fenômenos relacionados aos eclipses solares e lunares e as fases da Lua. 

Os alunos deveriam fazer o registro das suas pesquisas em seus cadernos. O quadro 

(a) da figura 1 mostra o slide enviado com a orientação sobre o trabalho que os alunos 

deveriam apresentar no primeiro encontro presencial da aplicação da SAI.  

Ao entrar na sala de aula a professora percebeu os alunos inquietos e falantes, 

estavam animados, alguns em pé discutindo entre si as formas de apresentação. A 

ordem de apresentação dos grupos foi organizada pelos próprios alunos e estava 

definida quando a professora chegou na sala. 

No momento da apresentação do trabalho estavam presentes 25 alunos sendo, 

12 alunos da turma 211 e 13 alunos da turma 212, formando 7 grupos de 

apresentações contendo de 2 a 4 integrantes cada. Nos primeiros minutos apurou-se 

que 76% dos alunos havia feito a pesquisa e realizado os apontamentos e desenhos 

em seus cadernos conforme solicitado e exemplificado na figura 6.  A turma 211 

formou 3 grupos sendo uma dupla, um trio e um quarteto. Na turma 212 foram 

formados 4 grupos sendo uma dupla, dois quartetos e um trio. Três alunos da turma 

212 e três alunos da turma 211 não haviam realizado a pesquisa no caderno nem 

elaborado a apresentação do trabalho. Ao verificarem que ficariam sem a avaliação e 

que todos os demais alunos haviam realizado a tarefa, pediram para apresentar 

depois do intervalo. O trabalho foi avaliativo e correspondeu a 10% da nota trimestral 

da disciplina de física. Durante a hora do recreio os alunos pesquisaram sobre o 

conteúdo com a ajuda dos colegas e, em 20 minutos, elaboraram uma apresentação 

explicando os eclipses. O total de 88% dos alunos apresentou o trabalho. Segundo os 

próprios alunos “Esse tipo de trabalho faz com que aprendam melhor, já que, 

precisamos estudar e pesquisar para falar”. O tempo de apresentação dos trabalhos 

foi de aproximadamente 20 minutos por turma. Os alunos das turmas 211 e 212 que 

não realizaram a pesquisa e apresentação do trabalho inseriram-se nas demais 

atividades da SAI com experimentação. 

Ao serem questionados pela professora sobre a forma de como haviam se 

organizado para a apresentação do trabalho, os alunos comentaram que fizeram uso 

de seus grupos privados em redes sociais e dos momentos livres na escola como a 
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hora do recreio ou intervalo de troca de professores. Para apresentarem seus 

trabalhos os alunos tinham disponíveis, projetor, computador, quadro e giz. 

 Dos 7 grupos, 6 optaram em realizar atividades experimentais fazendo uso de 

maquetes com bolinhas de isopor para representarem a Terra e a Lua e seus celulares 

ou lanternas para representar o Sol. Apenas 1 grupo optou em explicar os fenômenos 

desenhando-os no quadro como mostrado no quadro (a) da figura 7. Ainda, 1 grupo, 

além da representação com bolinhas de isopor, confeccionou um cartaz, como mostra 

 

Figura 6 - Fotos tiradas pela professora dos cadernos dos alunos. 

 

Fonte: Arquivo da Autora 

 

o quando (c) da figura 7. O quadro (b) da figura 7 mostra os alunos explicando os 

fenômenos a partir de atividades experimentais elaboradas por eles próprios. Ao 

reproduzirem os fenômenos com a utilização de materiais como bolinhas de isopor e 

lanternas os alunos mostraram uma tendência natural pela utilização de atividades 

experimentais para representarem as mudanças das fases da Lua e os eclipses. As 

atividades experimentais proporcionam a visualização dos fenômenos estudados e 

possibilitam aos alunos que façam a relação entre a teoria estudada e a prática. 

As apresentações foram muito claras e objetivas. Apesar de ser um trabalho 

simples, observou-se o entusiasmo, a autonomia e o interesse dos alunos pela 

pesquisa. Mesmo sem a presença física do professor os alunos perceberam a 

importância de realizar as tarefas. Seus cadernos estavam repletos de desenhos e 

observações sobre os fenômenos. 



40 

 

As demonstrações feitas e as explicações dadas pelos alunos deixaram 

evidente que eles haviam pesquisado e compreendido a relação entre os eclipses e 

as fases da Lua com os conceitos de óptica geométrica 

 

Com isso, a aprendizagem também adquire uma nova conotação: não basta 
ao aluno adquirir informações isoladas (nomes, datas, fórmulas e definições), 
mas é preciso que estabeleça relações entre elas, dando significado à própria 
aprendizagem. (MORETTO, 2011, p.96) 

 

Figura 7 – Fotos de algumas apresentações dos trabalhos relacionados aos 
eclipses e fases da Lua.  
 
(a) Alunos desenhando no quadro as fases da Lua, (b) maquete feita para 
representar os eclipses e (c) grupo utilizando-se de cartazes e atividades 
experimentais. 

 

 

                Fonte: Arquivo da autora 

 

A apresentação do trabalho contribuiu para a solidificação dos conceitos 

estudados. Conforme Moran (2017) “Não precisamos resolver tudo dentro da sala de 

aula”. Ao serem responsáveis pela apresentação e elaboração do trabalho, os alunos 

são protagonistas do processo de aprendizagem. Dessa forma, as contribuições e 

apontamentos realizados pelos alunos foram parte central e essencial dessa 

atividade.  
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4.3 Terceira atividade – Roda de conversa 
 

O primeiro material didático enviado para as turmas era composto de quatro 

exercícios e cinco questões norteadoras de pesquisas. Os exercícios estavam 

dispostos no corpo da apresentação de Power Point e relacionavam-se com os 

conteúdos apresentados. O quadro (a) da figura 8 mostra o segundo exercício 

proposto. Os alunos deveriam responder em seus cadernos, tanto os exercícios como 

as questões norteadoras de pesquisa, num momento anterior ao encontro presencial.  

As questões norteadoras, apresentadas no quadro (b) da figura 8, referiam-se a 

tópicos estudados, através delas, os alunos foram direcionados à compreensão dos 

conceitos físicos trabalhados. 

A correção dos exercícios e o debate sobre as questões norteadoras foram 

realizados por meio de uma roda de conversa. Tanto os exercícios como as questões 

norteadoras foram lidos pela professora e os alunos iam respondendo em voz alta, 

erguendo a mão educadamente ao solicitar a palavra.  

Os alunos participaram ativamente, apresentaram suas respostas ao grande 

grupo e completaram as dos colegas. A principal dúvida foi referente à questão de 

cálculo, última das questões norteadoras apresentada do quadro (b) da figura 8, que 

solicitava aos alunos que calculassem o tempo necessário para que a luz do Sol 

chegasse à Terra. A professora resolveu a questão no quadro enquanto os alunos 

acompanhavam atentamente a explicação. Logo após, alguns alunos comentaram 

que “vemos algo que já aconteceu há 8 minutos atrás” e acharam interessante 

“demorar tanto tempo”. 

Durante a roda de conversa a professora se posicionou como mediadora do 

processo de aprendizagem. O papel central da dinâmica foi ocupado pelo aluno, que 

teve voz ativa e atuante. Os alunos de maneira ordenada, falavam entusiasmados 

sobre as suas pesquisas, respondiam às questões, esclareciam dúvidas enquanto a 

professora organizava as informações proporcionando, assim, a construção coletiva 

do conhecimento. Apenas 3 alunos de cada turma (os mesmos que não apresentaram 

o trabalho) não realizaram a pesquisa, ou seja, 24% do total de alunos.  

A roda de conversa permitiu que os alunos fossem ouvidos. Os apontamentos 

e dúvidas provenientes das suas pesquisas e resoluções dos exercícios foram parte 

fundamental para a elaboração das respostas e formação dos conceitos. 
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Nós, professores, estamos na escola não só para ensinar o currículo, mas 
também para inspirar, encorajar, ouvir e transmitir uma visão a nossos alunos. 
E isso acontece no contexto de nossas interações. Sempre acreditamos que 
o bom professor constrói relacionamentos com os alunos. (BERGMANN; 
SAMS 2016, p.23) 

 

 Ao perceber que possui voz ativa e que esta é importante para o professor, o 

aluno sente-se parte integrante do processo de aprendizagem. Acredita-se que a partir 

dessa prática ele se sinta estimulado ao aprendizado.  

 

Figura 8 – Slides com (a) segundo exercício e (b) questões norteadoras. 

 

 

               

 Fonte: Material didático produzido pela autora 

 

(a) 

(b) 
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4.4 Quarta atividade – Resolução do primeiro questionário 
 

A quarta atividade consistiu na resolução de um questionário respondido pelos 

alunos, em grupos, durante a aula presencial. O questionário continha 15 questões 

sendo 10 questões de múltiplas escolhas e 5 dissertativas. Das quinze questões, oito 

foram retiradas de vestibulares referenciados nas questões, três são de autoria da 

professora e quatro foram retiradas de sites da internet. A atividade foi avaliativa e 

representou 20% da nota trimestral.  O conteúdo das perguntas referia-se 

explicitamente ao material enviado e às pesquisas solicitadas. O referido questionário 

encontra-se a seguir.  

 

PRIMEIRO QUESTIONÁRIO 

 

1. (QUESTÃO AUTORAL) Quais as diferenças observadas entre o eclipse solar e o lunar? 

 

2. (UNICAMP) O efeito das fases da Lua pode ser atribuído essencialmente à: 

 

a) Reflexão da luz do Sol na Lua. 

b) Refração da luz do Sol na Lua. 

c) Reflexão da luz do Sol na Terra. 

d) Refração da luz do Sol na Terra. 

e) Sombra da Terra sobre a Lua. 

 

3. (BRASIL ESCOLA) Entre as alternativas a seguir, escolha aquela que contém apenas fontes 

primárias de luz. 

 

a) Fósforo, Sol, Lua    b) Lua, Júpiter, Sol   

c) Vela acesa, Sol, Lua    d) Estrelas, fósforo aceso, Sol 

e) Estrelas, pilha de lanterna e Sol 

 

4. (BRASIL ESCOLA) As afirmações a seguir tratam de conceitos básicos de Óptica 

Geométrica. Indique as afirmações incorretas. 

 

a) Raios de luz são setas orientadas que representam a luz e são classificados como paralelos, 

convergentes e divergentes. 

b) São denominados feixes de luz um conjunto de raios finitos de luz. 

c) Fontes secundárias de luz são aquelas que não produzem luz própria. A cadeira é um 

exemplo de fonte secundária. 
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d) A Óptica Geométrica estuda os fenômenos com base em experimentos e não analisa a 

natureza física da luz, mas a interpreta como setas orientadas denominadas de raios de luz. 

e) Fontes de luz primárias são aquelas que emitem luz própria como a Lua. 

 

5. (Unitau) Dois raios de luz, que se propagam em um meio homogêneo e transparente, 

interceptam-se em certo ponto. A partir desse ponto, pode-se afirmar que: 

 

a) os raios luminosos cancelam-se. 

b) mudam a direção de propagação. 

c) continuam propagando-se na mesma direção e sentindo que antes. 

d) propagam-se em trajetórias curvas. 

e) retornam em sentidos opostos. 

 

6. (QUESTÃO AUTORAL) O que você entende por fontes de luz? Como elas são classificadas? 

 

7. (FÍSICA – VOLUME ÚNICO ED. MODERNA) Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é 

de aproximadamente 3. 105 km/s, calcule o valor de 1 ano-luz em quilômetros.  

 

8. (FÍSICA – VOLUME ÚNICO ED. MODERNA) O diâmetro da nossa galáxia, a Via Láctea, é 

de aproximadamente 100.000 anos – luz. Qual é o diâmetro da Via Láctea em quilômetros? Compare 

este diâmetro com a distância da Terra ao Sol, 150 x 106 km. 

 

9. (UEL – PR - Adaptada) Considere as seguintes afirmativas e classifique-as em verdadeira 

ou falsa.  

 

I. A agua pura é um meio translucido 

II. O vidro fosco é um meio opaco. 

III. O ar de uma sala é um meio transparente. 

 

10.Em quantas cores a luz branca pode ser vista ao ser decomposta? 

 

11. (UFES) Um objeto amarelo, quando observado em uma sala iluminada com luz 

monocromática azul, será visto 

 

a) amarelo.    b) azul.   c) preto. 

d) violeta.    e) vermelho 

 

12. (UFRN) Ana Maria, modelo profissional, costuma fazer ensaios fotográficos e participar de 

desfiles de moda. Em trabalho recente, ela usou um vestido que apresentava cor vermelha quando 

iluminado pela luz do sol. Ana Maria irá desfilar novamente usando o mesmo vestido. Sabendo-se que 
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a passarela onde Ana Maria vai desfilar será iluminada agora com luz monocromática verde, podemos 

afirmar que o público perceberá seu vestido como sendo: 

 

a) verde, pois é a cor que incidiu sobre o vestido. 

b) preto, porque o vestido só reflete a cor vermelha. 

c) de cor entre vermelha e verde devido à mistura das cores. 

d) vermelho, pois a cor do vestido independe da radiação incidente. 

 

13. (UFCE) “Quando dois ou mais raios de luz vindos de fontes diferentes se cruzam, seguem 

suas trajetórias de forma independente, como se os outros não existissem.” Este texto caracteriza: 

 

a) O princípio da reversibilidade dos raios de luminosos;           

b) O princípio da propagação retilínea da luz; 

c) A refração da luz;           

d) O princípio da independência dos raios luminosos;            

e) A polarização da luz. 

 

14. (Unitau-SP) Um observador A, olhando num espelho plano, vê outro observador B. Se B 

olhar no mesmo espelho, ele verá o observador A. Este fato é explicado pelo princípio da: 

 

a) propagação retilínea da luz      

b) independência dos raios luminosos      

c) reversibilidade dos raios luminosos      

d) da reflexão      

e) refração 

 

15.(CESGRANRIO) Às 18:00h, uma pessoa olha para o céu e observa que metade da Lua está 

iluminada pelo Sol. Não se tratando de um eclipse da Lua, então é correto afirmar que a fase da Lua, 

nesse momento: 

 

a) só pode ser quarto crescente          

b) só pode ser quarto minguante          

c) só pode ser Lua Cheia 

d) só pode ser Lua Nova          

e) pode ser quarto crescente ou quarto minguante 

 

Os alunos sentaram-se em grupos de até 4 integrantes. Para a resolução do 

questionário os alunos puderam consultar as anotações provenientes de suas 

pesquisas e o material didático armazenado em seus aparelhos celulares. A figura 9 
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mostra os alunos sentados em grupos, fazendo uso de seus aparelhos celulares e 

respondendo ao questionário.  

Para analisar as respostas dos alunos ao questionário as questões foram 

organizadas em 4 grupos, reunidas de acordo com os conceitos apresentados no 

material didático enviado. Pertencem ao primeiro grupo as questões 1, 2 e 15 que 

exploram os conceitos relacionados aos estudos de eclipses e fases da Lua. Um total 

de 71,6% dos alunos respondeu corretamente às questões, com destaque para a 

questão número 2 sobre as fases da Lua que obteve 80% de acerto. Essas perguntas 

remetiam-se diretamente ao conteúdo do trabalho apresentado.  

 

   Figura 9 – Alunos respondendo o primeiro questionário da SAI. 

   

Fonte: Arquivo autora 

 

 O segundo grupo de questões relacionava os conceitos apresentados 

explicitamente nos slides enviados, como por exemplo, o que são fontes de luz, 

classificação dos tipos de meios e os princípios da óptica geométrica. Fazem parte 

desse grupo as questões de múltipla escolha 3, 4, 5, 13, 14, a questão dissertativa 

número 6 além da questão número 9 que pedia aos alunos que classificassem as 

sentenças como verdadeiras ou falsas. As questões 5, 13 e 14 exigiam que o aluno 

tivesse compreensão do princípio da propagação retilínea da luz, princípio da 

independência dos raios luminosos e o princípio da reversibilidade dos raios. Através 

de uma situação problema dada, os alunos deveriam relacionar o princípio estudado 

à situação proposta. A quantidade de acertos foi de 83,3% com destaque para a 

questão número 13, relacionada ao princípio da independência dos raios luminosos, 

que obteve 100% de acerto. A questão número 6 solicitava aos alunos que 

descrevessem a sua compreensão sobre fontes de luz e a suas classificações, essa 



47 

 

questão obteve 60% de acerto. Percebeu-se que os alunos possuem dificuldade em 

responder as questões dissertativas, pois ao serem questionados na questão número 

3, sobre o mesmo assunto, foi obtido 90% de acertos.  

 O terceiro grupo de questões refere-se às perguntas 10, 11 e 12 que estavam 

relacionadas às cores. Essas questões obtiveram 100% de acerto. No slide 

apresentado no quadro (a) da figura 10, além da tabela informativa, havia um link que 

direcionava os alunos a um vídeo explicativo sobre as cores com aproximadamente 3 

minutos. O quadro (b) da figura 10 exemplifica a explicação enviada aos alunos a 

respeito da reflexão da luz pelos objetos. No momento em que os alunos estavam 

respondendo à questão número 12, sobre a cor de um vestido, foi lembrado o famoso 

caso da cor do vestido9 o que ocasionou um pequeno debate e uma consulta rápida 

na internet sobre como enxergamos as cores e o porquê de algumas pessoas 

perceberem as tonalidades diferentes.  

 

Figura 10 – Exemplos de slides enviados no primeiro material didático referente às cores.  

(a) Slide com tabela de comprimentos de ondas e frequências do espectro de luz visível com link 
de um vídeo explicando como enxergam-se as cores e (b) slide explicando que objetos brancos 
não absorvem as cores e que os objetos pretos absorvem as cores. 

  

Fonte: Produzido pela autora      

 Link disponível no endereço: https://www.youtube.com/watch?v=GDN8Uyw1uR 

 

O último grupo compôs-se pelas questões 7 e 8 relacionadas aos cálculos. Os 

alunos demostraram muita dificuldade em compreender as questões. Ao perceber 

que, mesmo após a explicação da questão norteadora, os alunos continuaram com 

                                                 
9 Caso de um vestido ocorrido em 2015 que circulou nas redes sociais onde algumas pessoas enxergam azul e 
preto e outras pessoas branco e dourado.  

(a) 

o 

(b) 
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dúvidas, a professora foi ao quadro e explicou novamente a questão detalhadamente 

fazendo referência ao material enviado. Após a explicação os alunos retomaram a 

questão número 7 que obteve 60% de acerto. A questão número 8 foi zerada por todos 

os alunos. No material enviado aos alunos havia um slide explicando e exemplificando 

o conceito de anos-luz conforme mostrado na figura 11. Após as explicações da 

professora, os alunos colocaram que não sabiam que “anos-luz” era medida de 

distância, até então associavam a grandeza ao tempo. Uma aluna da turma 212 

comentou “Ah! então meu namorado está errado quando diz que demoro 1000 anos-

luz para me arrumar, Vou dizer a ele!”. Mesmo após a explicação da professora, que 

remeteu-se ao material enviado, os alunos demostraram dificuldades nas questões 7 

e 8. Apenas seis grupos dos dez formados, perceberam que a questão 7 era análoga 

ao exemplo apresentado no material e, também, explicado pela professora em sala 

de aula. Dos dez grupos formados, três não responderam a questão 8 e os outros 7 

usaram os dados informados na questão e apenas dividiram um número pelo outro 

sem expressar qualquer relação com a resposta à pergunta. 

 

Figura 11 – Slide enviado no primeiro material didático 
explicando e exemplificando o conceito de anos-luz. 

 

 

                                Fonte: Material produzido pela autora 

 

Ao circular pela sala e ter tempo para ouvir os alunos individualmente ou em 

pequenos grupos constatou-se a importância de estreitar as relações entre a física e 

o cotidiano. Aproximando os alunos da física, fazendo-a ter sentido os alunos sentem-

se estimulados ao aprendizado. Uma aluna comentou que “quando chego em casa da 
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aula de física explico para minha mãe o que aprendemos eu me sinto tão inteligente. 

Ela pergunta como sei de tudo isso”.  

 

Nós professores, estamos na escola não só para ensinar o currículo, mas 
também para inspirar, encorajar, ouvir e transmitir uma visão a nossos alunos. 
E isso acontece no contexto de nossas interações. Sempre acreditamos que 
o bom professor constrói relacionamento com os alunos. (BERGMANN E 
SAMS, 2016, p.23) 

 

 Pode-se constatar que os alunos compreenderam e estudaram a maior parte 

da teoria enviada, não apenas pelas médias obtidas na correção das questões, mas 

também pelo teor das perguntas direcionadas à professora e pelos diálogos ocorridos 

dentro dos grupos e entre os grupos. Ao circular pela sala percebeu-se que antes de 

perguntarem à professora suas dúvidas os alunos esgotavam suas discussões 

internas e também com os outros grupos visto que um grupo auxiliava o outro durante 

toda a aula. 

 
4.5 Quinta atividade – Segundo envio do material didático 
 

O segundo material didático, cujo conteúdo é apresentado na segunda parte 

da tabela 2, foi remetido em forma de uma apresentação de Power Point contendo 13 

slides. O material apresentava, também, um vídeo elaborado pela professora 

pesquisadora com a utilização do simulador Phet Colorado. O vídeo explicava sobre 

o ângulo de reflexão e a relação entre o índice de refração do meio e o ângulo de 

refração. Além dos conceitos, o material trazia três exercícios para serem respondidos 

pelos alunos em seus cadernos antes do encontro presencial. O material completo 

está apresentado no apêndice A.  

Houve uma identificação imediata dos alunos com o segundo material didático, 

visto que as fotos e o vídeo foram de autoria da professora pesquisadora. No início da 

aula presencial, os alunos disseram achar “legal” o vídeo ter sido feito pela professora 

e que foi fácil compreender a explicação dada e perguntaram onde as fotos haviam 

sido tiradas. A duração do vídeo foi de 1 minuto e 28 segundos. Ao confeccionar um 

vídeo para enviar aos alunos é importante que este seja conciso, bem elaborado e 

objetivo.  

A figura 12 mostra o momento do envio do material aos alunos.  Cerca de 10 

minutos após o envio, uma aluna da turma 212 avisou que não conseguia acessar o 

vídeo conforme mostra o quadro (a) da figura 12. A professora, então, reenviou para 
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o grupo apenas o vídeo, conforme mostra o quadro (b) da figura 12. Não houve mais 

diálogos no grupo. Na turma 211 não houve diálogos e a professora optou por reenviar 

o vídeo também para o grupo da turma 211.  

 

4.6 Sexta atividade – Segunda roda de conversa. 
 

A sexta atividade foi uma segunda roda de conversa realizada para sanar as 

dúvidas provenientes do material enviado e para correção dos exercícios. Na 

apresentação enviada havia três exercícios, mostrados na figura 14, que deveriam ser 

 

Figura 12– Registro do momento do envio do segundo material e 
interlocuções ocorridas no grupo da turma 212. 

(a) Momento do envio do material, (b) interlocução ocorrida no grupo 
logo após o envio do material quando a aluna avisa que não consegue 
abrir o vídeo. 

 

Fonte: Arquivo da autora 

 

respondidos em casa para a correção em sala de aula. Estavam presentes 26 alunos, 

sendo 13 da turma 211 e 13 da turma 212.Todos os alunos realizaram a atividade, o 

tempo de correção foi de aproximadamente 10 minutos. Particularmente a questão 

número um, mostrada na figura 13 no quadro (a), na qual foi solicitado que 

pesquisassem sobre a fibra óptica, chamou atenção dos alunos, porque eles não 
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haviam, até então, feito relação entre a óptica e a fibra óptica. O quadro (b) da figura 

13 apresenta dois exercícios, contidos no final da apresentação, que exploraram os 

conceitos e cálculos relacionados à associação dos espelhos planos e a relação entre 

a velocidade do objeto e a velocidade da imagem. 

Ao entrar na sala, a professora percebeu que os alunos estavam sentados em 

seus lugares e pediram para corrigir os exercícios. Os alunos comentaram que 

acharam “mais fácil o segundo assunto” e que, para responder à questão número três, 

apresentada no quadro (b) da figura 13, alguns alunos caminharam em direção aos 

seus espelhos nas suas casas para formular uma resposta. Eles constataram que a 

velocidade com que o objeto se afasta da imagem é maior que a velocidade do objeto.  

 

Figura 13 – Exercícios enviados no segundo material.  

(a) Questão referente à fibra óptica e (b) dois exercícios para serem respondidos 
antes do encontro presencial. 

 

 

Fonte: Arquivo autora 

(a) 

(b) 
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A roda de conversa foi objetiva. Os alunos expuseram suas pesquisas sobre a 

fibra óptica, a professora corrigiu, no quadro, as questões de cálculo relacionadas à 

associação de espelhos planos. De acordo com os alunos, o conteúdo do segundo 

material didático foi mais fácil de relacionar com o cotidiano e comentaram já 

enxergavam a física como “uma matéria mais legal”.  

 

4.7 Sétima atividade – Atividades experimentais 
 

Ao término da sexta atividade, as ilhas de experimentação foram organizadas 

rapidamente, foi preciso cerca de cinco minutos para que professora, com ajuda dos 

alunos, montasse as ilhas. Após a organização da sala, foi entregue aos grupos o 

questionário para ser respondido e devolvido à professora. Formaram-se na turma 

211 três trios e duas duplas, na turma 212 três duplas, dois trios e um aluno optou por 

fazer sozinho a atividade. As questões abordaram todo conteúdo estudado (primeiro 

e segundo envio de material) sendo, uma questão sobre a formação do espectro 

luminoso, duas referentes a decomposição da luz branca, seis questões que 

exploraram os conhecimentos sobre os espelhos planos e cinco questões referentes 

à refração e reflexão da luz. O questionário foi composto por sete questões autorais, 

três de vestibulares e cinco questões retiradas de sites de ensino de livre acesso na 

internet. O questionário, a seguir apresentado, continha três questões que deveriam 

ser respondidas através das ilhas de experimentação (8, 9 e 15), outras quatro 

questões experimentais (1, 4, 6 e 7), 4 questões de múltipla escolha (2, 3, 10 e 11) e 

quatro questões dissertativas (5, 12, 13 e 14). A atividade foi avaliativa, sendo 

atribuída a ela 40% da nota trimestral. 

 

QUESTIONÁRIO CONTENDO ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 

1. (QUESTÃO AUTORAL) Verifique o espectro luminoso refletido na sala de aula e o relacione com a 

formação do arco íris.  

 

2. (GEOCITIES) A luz solar decomposta através de um prisma pode ser composta para dar novamente 

luz branca, utilizando-se: 

 

a) o disco de Newton;     b) um outro prisma; 

c) um espelho;      d) qualquer lente; 
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3. (BRASIL ESCOLA – ADAPTADA) A dispersão da luz branca ocorre quando: 

 

a) a luz branca é separada em várias cores ao passar de um meio para outro com diferentes 

densidades; 

b) a luz branca é capaz de contornar um obstáculo; 

c) a luz branca incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio de origem; 

d) a luz branca passa por um polarizador de ondas e passa a propagar-se em apenas uma direção 

 

4. (QUESTÃO AUTORAL) Considere que a distância entre um objeto e o espelho seja de 30cm. Qual 

será a distância entre a imagem formada no espelho e o objeto? 

 

5. (QUESTÃO AUTORAL) Observe a figura e responda.  

 

 

  

6. (UNIFOR) Sobre o vidro de um espelho plano coloca-se a ponta de um lápis e verifica-se que a 

distância entre a ponta do lápis e sua imagem é de 12mm. Em mm, a espessura do vidro do espelho 

é, então, de: 

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA 

a) 3,0     b) 6,0 

c) 9,0     d) 12   e) 24 

 

7. (UN – UBERABA) KLAUSS, um lindo menininho de 7 anos, ficou desconsertado quando ao chegar 

em frente ao espelho de seu armário, vestindo uma blusa onde havia seu nome escrito, viu a seguinte 

imagem do seu nome: 

 

a)  K L A U S S 

  

e)  n.d.a 

 

Através da quantidade de imagens 
formada na figura abaixo encontre a 
medida do ângulo formado entre os 
espelhos planos. 
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8. (QUESTÃO AUTORAL) Forme entre os espelhos ângulos de 30º e 70º e verifique o número de 

imagens formadas. Fotografe e envie para o grupo (não esqueça de colocar o nome de pelo menos um 

integrante do grupo na foto) e, logo após, justifique por intermédios de cálculos o resultado obtido.  

 

9. (QUESTÃO AUTORAL) Reproduza a experiência abaixo com ângulos de incidência de 30º. 60° e 

90° e responda as questões abaixo. Tire uma foto e envie ao grupo da turma.  

 

a) O que você percebe quanto aos ângulos de reflexão e refração. 

b) Observe o comportamento do raio luminoso dentro do prisma, desenhe e relate o que você percebe.  

 

    

c) Agora, reproduza a experiência abaixo utilizando as mesmas medidas dos ângulos de incidência e, 

de acordo com seus conhecimentos sobre reflexão e refração, descreva a trajetória do raio luminoso. 

 

   

 

10. (MUNDO EDUCAÇÃO) Dois espelhos são alinhados de forma que as direções normais de cada 

uma de suas superfícies formam um ângulo α entre si, como mostra a figura abaixo: 

 

 

  

Assinale a alternativa correta relacionada à situação descrita. Justifique sua escolha.  

a) o número de imagens formadas não depende do ângulo α. 

b) o número de imagens formadas é diretamente proporcional ao ângulo α. 

c) o número de imagens formadas é inversamente proporcional ao ângulo α. 

https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-associacao-espelhos-planos.htm


55 

 

d) o número de imagens formadas só depende do campo visual de cada espelho. 

 

11. (MUNDO EDUCAÇÃO) Analise as proposições a seguir sobre a reflexão da luz: 

 

I – O fenômeno da reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio 

original; 

II – Quando ocorre reflexão difusa, a imagem formada é bastante nítida; 

III – Na reflexão regular, os raios de luz propagam-se de forma paralela uns aos outros; 

IV – Quando a luz é refletida por uma superfície, o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de 

incidência da luz. 

Estão corretas: 

a) I, II e III apenas    b) I, III e IV apenas 

c) I, II e IV apenas    d) II, III e IV apenas 

e) todas afirmativas estão corretas 

 

12. (PUC – SP) O ângulo de incidência, em um espelho plano, é de 30º. Qual o valor do ângulo formado 

entre o raio refletido e a superfície? 

 

13. (MUNDO EDUCAÇÃO) O ângulo entre um raio de luz que incide em uma superfície e o raio de luz 

refletido por ela é igual a 80º. Qual é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal? E qual é o ângulo 

entre o raio refletido e a superfície? 

 

14. (BRASIL ESCOLA) Observe a figura e calcule: 

 

 

  

a) o ângulo de incidência 

b) o ângulo de reflexão 

c) o ângulo formado pelos raios incidente e refletido 

 

15. (QUESTÃO AUTORAL) Explique o efeito de “caminho infinito” ocorrido no espelho infinito. 

 

Os aparelhos celulares foram necessários para responder às questões 8 e 9 

visto que, elas pediam que os alunos fotografassem as atividades experimentais e as 

enviassem para o grupo ou para a professora. Todos os grupos optaram por enviar o 

material apenas para a professora e não inseri-los no grupo de WhatsApp. Os alunos 

comentaram que, para questionarem sobre alguma dúvida ou para responder as 
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questões, preferem comunicar-se diretamente com a professora por receio de 

retaliações do grande grupo. Apenas o aluno que optou for fazer o trabalho 

individualmente e um trio, ambos da turma 212, não enviaram as fotos, ou seja, 81,8% 

dos alunos enviaram as fotos. Ao serem questionados sobre a ausência das suas 

fotos, os alunos disseram que haviam esquecido de enviar, mas que haviam 

fotografado, realizado o experimento e respondido as questões.   

Para análise do questionário, dividiram-se as questões em três grupos. No 

primeiro grupo constavam as questões 8, 9 e 15, que deveriam ser respondidas 

através das ilhas de experimentação. Do segundo grupo, faziam parte as questões 1, 

4, 6 e 7, que poderiam ser respondidas com a utilização dos espelhos planos e da 

rede de difração disponíveis em sala de aula. Pertenciam ao terceiro grupo as 

questões 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13 e 14, de múltiplas escolhas e dissertativas.  

 

 Questões experimentais respondidas com a utilização das ilhas de 

experimentação 

 

Os quadros (a) e (b) da figura 14 mostram exemplos de fotos enviadas pelos 

alunos. A questão número 8 solicitava que os alunos comprovassem, por intermédio 

de cálculos, o número de imagens formadas pela associação de espelhos planos. Os 

alunos, então, fizeram os cálculos e comprovaram seus resultados experimentalmente 

e obtiveram 91% de acertos. O quadro (c) da figura 14 mostra como os alunos 

resolveram a questão relacionando o número de imagens formadas 

experimentalmente com o resultado calculado. A questão número 9 solicitava aos 

alunos que incidissem o laser na parte plana do perfil semi-circular de acrílico e no 

reservatório transparente de água e descrevessem o comportamento dos raios 

refletidos e refratados. o quadro (a) da figura 14 mostra os alunos incidindo o laser no 

reservatório com água. A média de acertos foi de 54,5%.  

A questão número 15 referia-se ao espelho infinito. Os alunos deveriam 

observa-lo e explicar o “caminho infinito de luzes” formado pela reflexão da luz. Alguns 

alunos tiraram o vidro fosco da parte de cima do espelho infinito e perguntaram sobre 

a montagem do mesmo. Os alunos relacionaram o efeito no espelho infinito à reflexão 

dos raios luminosos como exemplificado no quadro (d) da figura 14. A questão obteve 

77% de acertos. Observou-se uma dificuldade dos alunos de expressarem suas 
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respostas por escrito, especialmente no que se relaciona a respostas incompletas e 

incoerentes.  

As atividades experimentais estimularam os alunos e os auxiliaram nas 

respostas de outras questões. Os alunos obtiveram 74,2% de acerto nas questões 

que deveriam ser respondidas através das ilhas de experimentação.  

Ao circular pelos experimentos percebeu-se que os alunos discutiam sobre 

suas respostas e que exploraram os materiais utilizados. Houve momentos de trocas, 

onde um grupo auxiliava o outro. A partir das discussões ocorridas durante a resolução 

do questionário verificou-se que a maioria dos alunos compreendeu os conceitos 

trabalhados através das atividades experimentais.  

 

Figura 14 – Registros enviados pelos alunos. 

(a) Foto referente à questão 9, (b) e (c) fotos referentes à questão 8, (d) resposta dada à 
questão sobre o espelho infinito. 

 

 

 

        Fonte: Elaborado autora 

 

(c ) 

(d) 
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 Outras atividades experimentais  

 

Além das ilhas de experimentação os alunos tinham disponíveis dois espelhos 

planos com dimensões de 15cm x 10 cm e uma rede de difração de 1000 linhas/mm 

que poderiam utilizar para responder à outras questões experimentais. Para 

responder à questão número 1 os alunos deveriam abrir o espectro luminoso e o 

relacionar com a formação do arco-íris, conforme mostrado na figura 15. Novamente, 

foi possível verificar que, mesmo já tendo sido explorado o conceito em outro momento 

(era uma das questões norteadoras enviadas no primeiro material didático conforme 

mostra o quadro (b) da figura 9), quando requerida a explicação por escrito, as 

respostas foram incompletas sendo possível determinar 50% de acertos. Os alunos 

tiveram a iniciativa, sem que tivessem sido sugerido, de utilizarem os espelhos planos 

para resolução das questões 4, 6 e 7. Na questão número 4 os alunos não 

compreenderam que a distância pedida era entre o objeto e sua imagem, apenas 

quatro grupos acertaram a questão. As questões número 6 e 7 obtiveram 81,8% e 

91% de acertos respectivamente. Intuitivamente, para responderem às questões 6 e 

7, os alunos usaram os espelhos planos e reproduziram experimentalmente os 

enunciados das questões. Para resolverem a questão 6, eles colocaram um lápis em 

cima do espelho e discutiram sobre a espessura do espelho. Para resolverem a 

questão número 7 colocaram o espelho em frente as suas camisas a fim de verificar 

como o nome da escola, em seus uniformes, se refletia no espelho plano.  

 

Figura 15 – Formação do espectro luminoso para 
resolução da questão 1. 

 

Fonte: Arquivo autora 

 



59 

 

Ao serem questionados sobre a realização experimental das questões os 

alunos explicaram que dessa forma “viam acontecendo e, dessa maneira, fica mais 

fácil de entender”. Verificou-se que os alunos se sentiram estimulados ao realizarem 

as atividades experimentais. Percebeu-se o comprometimento deles ao discutirem os 

resultados, relacionando a prática com os conceitos estudados. Quando havia 

opiniões divergentes dentro do grupo, eles chamavam a professora para auxiliá-los 

na elucidação da dúvida e argumentar sobre os fenômenos estudados.  

 

 Outras questões – múltipla escolha e dissertativas 

 

Além das questões experimentais, o questionário foi composto de questões 

classificadas como de múltipla escolha e dissertativas. A questão número 2 explorava 

um conceito trabalhado nas questões norteadoras de pesquisa, enviada no primeiro 

material didático, relativo ao disco de Newton. Sete dos onze grupos acertaram a 

questão, lembrando a primeira roda de conversa da SAI. A questão número 3 

relacionava-se à dispersão da luz branca também explorada no primeiro material 

enviado e teve 90% de acertos. Outro ponto de destaque foi a dificuldade de 

interpretação de algumas questões, como a questão número 10, onde os alunos foram 

questionados sobre a relação entre o número de imagens formadas na associação de 

espelhos planos e o ângulo formado entre os espelhos. A questão número 10 teve 

apenas 36,6% de acertos e a questão número 11, que explorava os conceitos de 

reflexão e refração da luz, obteve 54,5%. 

As questões números 12, 13 e 14 reportavam-se aos ângulos de reflexão e 

refração. Para resolverem às questões 12 e 13 os alunos representaram a situação 

física através de desenhos, conforme mostra a figura 16, e obtiveram de 91% e 68% 

de acertos respectivamente. Porém quando apresentada figura (questão 14) e 

solicitado que os alunos indicassem os ângulos dos raios refletidos e refratado os 

alunos não souberam responder. Dos onze grupos presentes apenas dois acertaram 

a questão. A questão 5, que obteve 63,3% de acertos, solicitava que os alunos 

comprovassem, utilizando-se de cálculos, o número de imagens formadas pela 

associação de espelhos planos a partir de uma figura dada. Os alunos demonstraram 

maior facilidade nos cálculos relacionados ao número de imagens formadas pela 

associação de espelhos planos. Esse resultado pode estar ligado ao fato de não haver 
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relações entre os cálculos apresentados no segundo material didático e 

conhecimentos prévios de física. 

 

Figura 16 – Representação feita pelos alunos dos ângulos incidentes e refletido. 
 

 

Fonte: Arquivo autora 

 

 O gráfico mostrado na figura 17 apresenta uma síntese dos resultados obtidos. 

Observa-se que a quantidade de acertos foi maior nas questões respondidas com o 

auxílio das atividades experimentais. O agrupamento das questões foi feito de acordo 

com o especificado em cada grupo de análise. 

 

Figura 17 – Resultado do questionário aplicado contendo atividades experimentais. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Conforme mencionado, os alunos apresentaram dificuldade em escrever suas 

respostas, as mesmas se encontravam sucintas e algumas sem significado algum. 

Acredita-se ser essencial que os alunos sejam estimulados a responderem mais 

questões dissertativas, o que poderia contribuir para que os mesmos sejam capazes 

de expressar suas respostas e pensamentos de forma mais eficaz.  
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Todo o momento das atividades experimentais foi marcado pelo 

comprometimento dos alunos e interação entre si e com a professora. Os próprios 

alunos circulavam pelas ilhas sem haver qualquer inconveniente. Enquanto uns 

faziam as atividades nas ilhas outros respondiam a outras questões. A professora 

circulou pela sala de aula, interagindo com os grupos e alunos, discutindo sobre as 

questões, ouvindo diferentes conclusões. Foi possível realizar atendimento 

individualizado, pois a professora esteve livre durante toda a atividade experimental 

para responder e interagir de acordo com as necessidades de cada grupo e/ou aluno, 

aprofundando-se nos aspectos que estes apresentavam mais dificuldades ou 

discutindo sobre outros apontamentos que surgiram durante a aula. Conforme Moran 

(2015, p.13) “O professor se torna cada vez mais um gestor de caminhos coletivos e 

individuais previsíveis e imprevisíveis, em uma construção mais aberta, criativa e 

empreendedora”. 

 Percebeu-se que aliar as atividades experimentais à disponibilização do 

tempo, para acompanhar e discutir os resultados, possibilitou desenvolver no aluno o 

pensamento crítico, participação nas atividades e a visualização da relação entre a 

teoria e a prática estudada Essas são características apresentadas por Gaspar: a 

motivação e a concretização.  

 

4.8 Oitava atividade – Percepção dos alunos 

 

Ao final da aplicação da SAI com experimentação solicitou-se aos alunos que 

escrevessem, anonimamente, os pontos positivos e negativos da metodologia 

aplicada para o ensino da óptica geométrica. Foram entregues 13 percepções da 

turma 212 e 13 da turma 211 totalizando 26 avaliações. Todos os alunos ressaltaram 

pontos positivos da aplicação da SAI com experimentação, com exceção de 1 que 

disse ter encontrado dificuldade na compreensão do conteúdo.  

Os alunos relataram livremente suas percepções, 73% dos alunos 

mencionaram que compreenderam melhor o conteúdo com o envio do material 

didático no momento anterior ao momento presencial, na forma como ele foi 

apresentado e trabalhado. Os alunos escreveram comentários como: “aula 

descontraída”, “estimula a curiosidade”, “receber o material antes auxilia no 

aprendizado”, “gostei da aula”. Com base nesses comentários concluiu-se que os 

alunos gostaram da metodologia aplicada. 
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O gráfico apresentado na figura 18 mostra uma síntese dos comentários dos 

alunos. Para análise das percepções dos alunos os apontamentos foram agrupados 

de acordo com as semelhanças apresentadas nos textos entregues por eles.  

O benefício da utilização de experimentos nas aulas de física foi apontado por 

73% dos envolvidos, ou seja, 19 dos 26 alunos, destacaram que o aprendizado tornou-

se mais significativo através das atividades experimentais. Salientaram que a partir da 

visualização dos experimentos é possível compreender melhor o que está sendo 

estudado e, que ao realizarem atividades experimentais, a aula se torna mais 

interessante e que os “faz entender como realmente tudo acontece”. Outro aluno disse 

“Os slides foram bons porque quando chegamos na sala de aula colocamos em prática 

o que vimos nos slides”. Dessa forma constatou-se que a maioria dos alunos percebeu 

 

Figura 18 – Síntese das percepções dos alunos sobre a SAI. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

a relação entre o conteúdo estudado e a prática e que, ao aliar prática e teoria o 

aprendizado se torna mais fácil, estimulante e aproxima o aluno da física.  

 Os alunos destacaram o fato de “sair do tradicional”, 35% dos alunos 

referenciaram que aulas mais dinâmicas e com participação dos alunos os 
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estimularam ao aprendizado. Na SAI o aluno é o foco do processo de aprendizagem. 

Segundo eles, a dinâmica utilizada para trabalhar o conteúdo foi melhor.  

A figura 19 mostra comentários representativos de dois alunos sobre os 

resultados da pesquisa. Foi possível perceber que os alunos relacionaram o 

aprendizado com o estímulo que receberam nas aulas. A relação entre prática e teoria 

deve ser explorada sempre que possível, pois além de atrair o aluno para as aulas de 

física, propicia um aprendizado significativo do conteúdo.  

 

  Figura 19 – Apontamentos realizados pelos alunos. 

 

 

Fonte: Arquivo autora 

 

 Dois alunos mencionaram que o auxílio da professora durante as atividades foi 

imprescindível para que eles compreendessem o conteúdo. Apenas um aluno 

percebeu a otimização de tempo comentando “Acredito que se resolvêssemos os 

mesmos exercícios com o livro demoraríamos bem mais”. 
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 Em seus apontamentos os alunos enfatizaram que a SAI com experimentação 

os estimulou ao aprendizado. Os alunos puderam expressar com suas palavras as 

percepções que tiveram e de que forma a SAI contribuiu no seu processo de ensino.  

 

4.9 Discussão dos resultados  

 

Durante toda as etapas de aplicação da SAI foram observadas características 

apresentadas no referencial teórico. Os principais pontos observados e que serão 

destacados foram a otimização do tempo, a interação entre os alunos e entre alunos 

e professora, a inserção das tecnologias como ferramentas educacionais, os 

benefícios das atividades experimentais e o protagonismo do aluno. 

A inversão da sala de aula resultou um ganho substancial de tempo. Todo o 

material que foi enviado pelo grupo e as pesquisas, registradas nos cadernos dos 

alunos, sem a SAI, teria que ser trabalhados nos encontros presenciais. Esse tempo 

foi economizado e utilizado para explorar o conteúdo de outras maneiras como aula 

experimental, aprofundamento e reforço de algum aspecto mencionado pelos alunos 

ou percebido pela professora, resolução de exercícios, apresentação de trabalho e 

rodas de conversa. Durante essas atividades os alunos contaram com a presença 

física da professora que teve tempo disponível para sanar as dúvidas individuais e/ou 

coletivas no momento em que as mesmas apareceram.  

 O tempo de sala de aula durante a aplicação da SAI com experimentação foi 

de 4 períodos, ou seja, aproximadamente 200 minutos de hora/sala de aula. Caso 

esse conteúdo, enviado anteriormente aos alunos, tivesse que ser apresentado 

presencialmente acredita-se que ter-se-ia um acréscimo de aproximadamente 200 

minutos apenas para a apresentação da teoria, exemplos e exercícios presentes no 

material didático enviado. O tempo utilizado fora da sala de aula não pode ser 

mensurado e precisado. Os alunos puderam organizar seu tempo de estudo de acordo 

com suas particularidades sendo possível rever o material quantas vezes julgassem 

necessário. Então essa proposta de SAI respeitou o tempo de cada aluno, visto que, 

ele foi gestor do seu tempo nos momentos de aprendizagem ocorridos sem a presença 

física da professora. Nos encontros presencias, cada aluno comentava sobre as 

dúvidas provenientes de seus estudos, muitas vezes, trazendo questões diferentes 

das dos colegas. Esse momento de troca e discussões sobre o conteúdo foi possível 

dentro da otimização de tempo proporcionada pela SAI. Moran (2015) defende que a 
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SAI facilita a utilização de atividades supervisionadas e a otimização do tempo em 

sala de aula. No final da quarta atividade os alunos das turmas 211 e 212 

mencionaram que “não perderam tempo escrevendo tudo que estava no celular no 

quadro e que, dessa forma, aprendiam mais facilmente”.  

Os encontros foram marcados por diálogos, questionamentos e muitas trocas. 

Durante os debates os alunos respondiam às questões dando oportunidade a todos 

que solicitavam a palavra. As respostas foram formuladas coletivamente. Nos 

momentos em que as dúvidas surgiram, os alunos se sentiram à vontade para 

perguntar e debater de forma organizada e respeitosa. Enquanto respondiam aos 

questionários os grupos discutiam entre si sobre as questões, solicitando a professora 

sempre que julgassem oportuno. A interação ocorreu entre os grupos em diversos 

momentos, especialmente na aplicação do questionário experimental. Ao trocarem de 

ilhas ou experimentos os grupos conversavam entre si compartilhando ideias e 

discutindo resultados. A interação e o protagonismo ocorrido nas atividades como a 

roda de conversa, realização do questionário em grupo e as atividades experimentais 

são potencialidades da SAI oportunizadas na metodologia aplicada pela professora 

pesquisadora A professora esteve livre para circular pela sala. Foi possível conduzi-

los e orientá-los no processo de aprendizagem respeitando as demandas e 

necessidades de cada grupo e indivíduo. 

 

Ao perambularmos pela sala de aula, nós testemunhamos a criação de seus 
próprios grupos de colaboração. Eles passam a se ajudar, em vez de 
dependerem exclusivamente do professor como único disseminador do 
conhecimento. É algo mágico de observar. A toda hora nos surpreendemos 
com o modo como nossos alunos trabalham em equipe e aprendem 
coletivamente. (BERGMANN E SAMS, 2017 pg 24) 

 

A inserção de aparelhos celulares na aplicação da SAI com experimentação 

proporcionou a aproximação entre os alunos e o conteúdo estudado. Não houve 

registro de qualquer inconveniente no uso dos celulares durante a SAI. O celular deixa 

de ser apenas vilão no processo de aprendizagem para se tornar um aliado. A 

tecnologia presente no cotidiano do aluno é transformada em ferramenta educacional. 

Segundo Bergmann (2016) “os alunos compreendem com naturalidade a 

aprendizagem digital. Para eles, o que fazemos é falar a língua deles.” O celular 

esteve presente em todo o processo de aplicação da SAI. O material didático foi 

enviado por um grupo de WhatsApp, percebeu-se que houve poucas interlocuções 
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entre os alunos e entre alunos e professora no grupo, o que reforça a importância de 

professores estimularem a utilização da tecnologia como ambiente de conhecimento 

e troca na educação. Os aparelhos celulares estiveram presentes durante as rodas 

de conversa como ferramenta de pesquisa. Em alguns momentos os diálogos e 

questionamentos levantavam dúvidas (como o caso do vestido mencionado) e, então, 

os alunos prontamente pesquisavam na internet respondendo seus questionamentos 

na hora em que apareciam. Durante a aplicação dos questionários os alunos 

estiveram a todo instante com seus aparelhos, recorrendo ao material didático 

armazenado em seus celulares. Um aluno comentou “bem melhor ter o conteúdo no 

celular, não precisa ficar folheando livros”.  

Julga-se importante mostrar ao aluno que seus aparelhos, além de fonte de 

pesquisa na internet, podem armazenar conteúdos de escola, otimizando assim, o 

tempo e viabilidade dos estudos, visto que, o material estará disponível a todo o 

momento. A maioria dos alunos está familiarizado com seus telefones para “curtir” 

fotos em redes sociais, mas não foram incentivados e orientados a os utilizarem para 

fins escolares. Ao ser inserido com naturalidade nas atividades escolares o celular 

passa, aos poucos, a assumir um papel de colaborador no processo de aprendizagem.  

Acredita-se que através da SAI com experimentação os alunos aproximaram-

se do ensino da física, podendo verificar na prática os fenômenos estudados e 

tornando-se de protagonistas no processo de aprendizagem. Através das análises dos 

resultados observou-se que as questões envolvendo as atividades experimentais 

foram as que obtiveram maior número de acertos. Ao exporem suas percepções sobre 

a aplicação da metodologia 73% referiram-se às atividades experimentais ressaltando 

seus benefícios. Os alunos mencionaram que a teoria estudada apresenta-se mais 

clara e sua compreensão mais significativa quando verificada experimentalmente. Na 

apresentação do trabalho sobre as fases da Lua e os eclipses, intuitivamente, os 

alunos utilizaram-se de atividades experimentais para explicarem os fenômenos. Esse 

comportamento reforça a ideia de que a experimentação auxilia na compreensão 

fenômenos físicos estudados, visto que possibilita a visualização e concretização dos 

mesmos, significando assim, seu aprendizado. Observou-se que através de atividades 

experimentais ocorreu aproximação dos alunos com a física.  

 

Ensinar e aprender tornam-se fascinantes quando se convertem em 
processos de pesquisa constantes, de questionamento, de criação, de 
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experimentação, de reflexão e de compartilhamento crescente. (MORAN, 
2018, p.3) 

 

Durante toda a aplicação da SAI com experimentação os alunos demostraram 

interesse pelas aulas, percebeu-se que ao serem colocados como papel central no 

processo de aprendizado os alunos corresponderam a essa responsabilidade. As 

atividades experimentas potencializam o protagonismo do aluno pois ao atuarem, 

refletirem e concluírem a respeito dos experimentos realizados o alunos é colocado 

como parte central do processo de aprendizagem. É dele a responsabilidade de 

observar as variáveis e relacionar a prática à teoria 

Os alunos demostraram maturidade e deixaram claro, através das suas atitudes 

e apontamentos, que perceberam que seu aprendizado é significativo quando estão 

participando ativamente da construção do conhecimento. Houve aproximação entre 

aluno e o conteúdo estudado. Ao se sentirem parte integrante do processo de 

aprendizagem os alunos comprometeram-se com a realização das atividades.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 
 A busca por uma forma de atrair os alunos para as aulas de Física sempre 

incentivou a professora pesquisadora. Ao observar os alunos desmotivados, sem 

relacionarem a Física com seu cotidiano e associando o ensino de Física à dificuldade, 

procurou-se uma maneira de mudar essa concepção. Ao aplicar a SAI percebeu-se 

que os alunos obtiveram mais motivação neste modelo de aula. Eles estiveram mais 

presentes, buscaram conhecimento na internet, interagiram nas aulas (até os mais 

tímidos) e concentraram-se nas atividades. 

 Ao implementar a SAI com experimentação tinha-se como objetivo principal 

desenvolver e implementar a SAI com experimentação com a inserção do uso de 

celular e rede social no processo de aprendizagem. Tanto no projeto piloto, como nas 

aplicações com experimentação no ensino de ondas e de óptica geométrica, a 

realização da SAI não encontrou-se obstáculos. Todos os alunos dispunham de 

celulares para o envio de material, a maioria dos alunos realizou as tarefas com 

interesse, houve otimização de tempo e percebeu-se que os alunos compreenderam 

o conteúdo dando significado a este.  

Fundamentado na prática do projeto piloto e nas aplicações de SAI com 

experimentação, percebeu-se que, ao incentivar a autonomia e a participação dos 

alunos, fazendo-os parte atuante e responsável no processo de aprendizagem 

acarreta inúmeros benefícios para o aprendizado. Segundo Lopes, apud Shimitz 

(2016, p. 26) “O jeito de aprender mudou. Falta mudar o jeito de ensinar”. É 

imprescindível que a maneira de enxergar o ensino e a aprendizagem seja repensado 

e adaptado. 

A possibilidade de utilizarem os celulares em sala de aula fez com que os 

alunos percebessem que seus aparelhos poderiam servir de ferramenta para 

atividades escolares como pesquisas, armazenamento de conteúdos e, ainda, 

proporcionar a interação entre professores e alunos e entre os alunos. Inserir o celular 

em tarefas escolares estreitou as relações entre professor e aluno e, principalmente, 

entre aluno e conteúdo estudado.  

 

O aluno formado por internet e multimídia e que está sempre conectado está 
pronto para aprender com os colegas a desenvolver atividades significativas, 
a contribuir em cada etapa de uma projeto. O currículo precisa ser repensado 
para que se torne importante para o aluno, para que este se sinta 
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protagonista, sujeito, personagem principal. A escola tem que se adaptar ao 
aluno e não o contrário. (MORAN, 2017, p. 23) 

 

 Essa relação entre celular e escola ainda tem muito a ser estimulada. Alguns 

alunos não se sentem à vontade para discutir em grupos de WhatsApp por receio de 

serem ridicularizados caso comentem algo errado. Deve-se incentivar os alunos a 

buscarem informações na internet porém, essa busca deve ser orientada. A SAI 

aplicada guiava o aluno em suas pesquisas, através de questões norteadoras que 

foram debatidas posteriormente e, assim, iniciava-se a construção do conhecimento. 

Os alunos vinham com diferentes pesquisas. A roda conversa foi essencial para que 

essas informações vindas individualmente fossem transformadas em conhecimento 

coletivo.  

O tempo em sala de aula foi utilizado de forma produtiva e positiva. Seja na 

roda de conversa ou respondendo aos questionários foi possível atender os alunos 

individualmente e coletivamente, personalizando assim o aprendizado. Segundo 

Schneidder (2015, p.69) “Personalizar significa que as atividades a serem 

desenvolvidas devem considerar o que o aluno está aprendendo, suas necessidades, 

dificuldades e evolução – ou seja, significa centrar o ensino no aprendiz.” 

Ao enviar o material didático em um momento anterior ao encontro presencial 

o aluno estudou-o previamente. Na presença Física da professora o tempo foi 

aproveitado para trabalhar tópicos relevantes ao tema com a participação dos alunos. 

Discutiu-se sobre as questões presentes nos questionários que, em uma atividade 

tradicional possivelmente seriam para casa e realizou-se atividades experimentais que 

proporcionaram ao aluno um entendimento mais amplo e completo de óptica 

geométrica.  

 

O momento em que os alunos realmente precisam da minha presença física 
é quando empacam e carecem de ajuda individual. Não precisam de mim 
pessoalmente ao lado deles, tagarelando um monte de coisas e informações; 
eles podem receber o conteúdo sozinhos. (BERGMANN; SAMS, 2016 p.4) 

 

 

As atividades experimentais aliadas à SAI significaram o processo de 

aprendizagem. Enquanto realizavam os experimentos os alunos consultavam o 

material didático em seus celulares e o relacionavam com o fenômeno físico no qual 

estavam trabalhando. Percebeu-se que as atividades experimentais podem ser um 

caminho intuitivo para os alunos, por exemplo, na realização do trabalho e nas 
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questões do segundo questionário que não referiam-se às ilhas de experimentação. 

A busca por “concretizar” os fenômenos muitas vezes partiu do aluno. É importante 

ressaltar que ao associar o enunciado das questões às atividades experimentais o 

aluno está compreendendo a aplicação da Física no cotidiano.  

A utilização de materiais simples e de baixo custo tornou possível a realização 

dos experimentos na sala de aula, sem a necessidade de laboratórios equipados. A 

realidade da escola deve ser levada em consideração no momento de planejar as 

atividades. Procurou-se mostrar que, através de experimentos, simples pode-se 

significar o aprendizado de Física. 

 Concluiu-se que a SAI aliada com atividades experimentais é uma ferramenta 

pedagógica que beneficia o aprendizado do aluno. As atividades experimentais 

auxiliaram na compreensão do conteúdo e proporcionaram ao aluno desmistificar a 

ideia de que a Física é difícil. As rodas de conversa e as demais atividades propostas 

nos momentos presenciais foram de responsabilidade dos alunos. Para tanto, deve-

se observar que a aplicação da SAI respeite as particularidades e necessidades de 

cada turma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

 

BACICH, Lilian; MORAN, José, Metodologias ativas para uma educação 

inovadora. Porto Alegre : Penso, 2018. 

 

BACICH, Lilian; NETO, Adolfo Tanzi; TREVISANI, Fernando Mello. Ensino Híbrido: 

personalização e tecnologia na educação. Porto Alegre: Penso, 2015. 

 

BARRETO, Benigno; XAVIER, Cláudio. Física 2: aula por aula. 3 ed. São Paulo:, 

FTD, 2016. 

 

BERGMANN, J; SAMS, A. Sala de aula invertida: uma metodologia ativa de 

aprendizagem 1.ed.Rio de Janeiro, 2016. 

 

BERGAMANN, Jonathan. Sala de aula invertida faz o aluno aprender mais, diz 

Jonathan Bergmann, pioneiro no método. In: RAMAL, Andrea.  Entrevista para site G1 

com Jonathan Bergmann, em 22 de agosto de 2017. Disponível em: 

http://g1.globo.com/educacao/blog/andrea-ramal/post/sala-de-aula-invertidafaz-o-

aluno-aprender-mais-diz-jonathan-bergmann-pioneiro-no-metodo.html. Acesso em: 

10 de maio de 2018.  

 

CONFORTIN, Carolina; IGNACIO, Patrícia; COSTA, Rosângela . Uma aplicação de 

Sala de Aula Invertida no ensino de física para a educação básica. Revista Educar 

Mais, v. 2, n 1, p. 1-14, 2018.  

Disponível em:http://revistathema.ifsul.edu.br/index.php/educarmais/article/view/1231 

 

FERRARO, Nicolau; TORRES, Carlos M.; PENTEADO, Paulo Cesar M. FÍSICA – 

VOLUME ÚNICO 1º ed. Editora. Moderna, 2014. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 

educativa 27º ed. Rio de Janeiro: Paz e terra, 2003. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido 50. Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011. 



72 

 

  

GASPAR, Alberto. Atividades Experimentais no ensino de física: uma nova visão 

baseada na teoria de Vigostki. 1º ed.  São Paulo Editora Livraria da Física, 2014. 

GASPAR, Alberto. Experiências de ciências. 2 ed. São Paulo: Editora Livraria da 

Física, 2014. 

 

GARDNER, Howard. Inteligência: um conceito reformulado. Ed Objetiva – São 

Paulo, 2000. 

 

GUIMARÃES, Osvaldo; PIQUEIRA José R. ; CARRON, Wilson FÍSICA 2 , 2º ed. 2016. 

 

HALLIDAY, David, RESNIK Robert; WALKER Jearl . FUNDAMENTOS DE FÍSICA 2. 

4° Ed. 1996. editora Livros técnicos e científicos editora S.A. 

 

HONÓRIO, Hugo Luiz Gonzaga. Sala de aula invertida: uma abordagem 

colaborativa na aprendizagem de matemática. 2017. 96 f. Dissertação (Mestrado 

Profissional em Educação Matemática) - Instituto de Ciências Exatas, Universidade 

Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2017. Disponível em: 

www.ufjf.br/mestradoedumat/files/2011/05/dissertacao-hugo.pdf> Acesso em: 11 nov. 

2017. 

 

LEFRANÇOIS, Guy R. Teorias da Aprendizagem: o que o professor disse. 6 ed 

norte – americana, 2 ed brasileira . São Paulo : Cengage Learning, 2017. 

 

MORAN, José Manoel. Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica. Campinas: 

Papitus 21º ed. 2013. 

 

MORAN, José Manoel. E educação que desejamos: novos desafios e como 

chegar lá. 5º ed. Campinas – SP: Papirus, 2012. 

 

MORAN, José. Mudando a Educação com metodologias ativas. Coleção Mídias 

contemporâneas. V. II, p. 15-33, 2015. Disponível em: 

http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/mudando_moran.pdf 



73 

 

 

MOREIRA, Marco A. Teorias da aprendizagem 2 ed. São Paulo, 1999 EDU. 

 

MOREIRA, Marco Antônio; MASINI, Elcie F. Salzano. Aprendizagem Significativa: 

a teoria de David Ausubel. 2º ed. São Paulo – SP: Centauro, 2001. 

 

MORETTO, Vasco Pedro. Construtivismo : A Produção do Conhecimento em 

Aula. 5º ed, Rio de Janeiro: Lamparina , 2011. 

 

MUNHOZ,A.S. Vamos inverter a sala de aula? ed.1 , Clube dos Autores, 2015,150p. 

 

OLIVEIRA, Tobias Espinosa de; ARAÚJO, Ives Solano; VEIT, Eliane Ângela. Sala de 

Aula Invertida (Flipped Classroom) Inovando as aulas de física. Física na escola. 

São Paulo. Vol 14 n.2.p4-13. 

 

PALANGANA, Isilda C. Desenvolvimento e Aprendizagem em Piaget e Vigostki – 

A relevância do social.6 ed.São Paulo, Summus, 2015. 

 

PIAGET, Jean. A Psicologia da Criança . Ed Bertrand Brasil LTDA, Rio de Janeiro, 

2003. 

 

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS Ernani Cesar. Metodologia do trabalho 

científico – Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. Novo 

Hamburgo – RS, Feevale editora, 2009. 

 

SCHNEIDER, Fernanda. Otimização do espaço escolar por meio do modelo de ensino 

híbrido. In: BACICH, Lilian; NETO, Adolfo Tanzi; TREVISANI, Fernando Mello. Ensino 

Híbrido: personalização e tecnologia na educação. Porto Alegre: Penso, 2015, p. 

67-80. 

 

SHIMITZ, Eliezer Xisto da Silva. Sala de Aula Invertida: uma abordagem para 

combinar metodologias ativas e engajar alunos no processo de ensino e 

aprendizagem.2016.185 f. Dissertação (Mestrado) Programa de Pós – graduação em 

tecnologias e Educação – Universidade de Santa Maria, Centro de Educação, 2016. 



74 

 

Disponível:http://coral.ufsm.br/ppgter/images/Elieser_Xisto_da_Silva_Schmitz_Disse

rta%C3%A7%C3%A3o_de_Mestrado.pdf. Acessado em 12 de novembro de 2017. 

 

TIPLER, Paul; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros. Vol.2 5 ed. Rio 

de Janeiro: Editora LTC, 2006. 

 

WADSWORTH, Barry J. Inteligência e Efetividade da criança na teoria de Piaget. 

5 ed.;São Paulo; Pioneira Thomson Learning, 2003. 

 

VALENTE, José Armando. A sala de aula invertida e a possibilidade do ensino 

personalizado: uma experiência com a graduação em midialogia. In:BACICH, Lilian; 

MORAN, José. Metodologias ativas para uma educação inovadora .Porto Alegre: 

Penso, 2018, p. 26-44. 

 

VIGOTSKI, Lev S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos 

processos psicológicos superiores. 7ºed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



75 

 

 
 

APÊNDICE A – PRODUTO EDUCACIONAL 
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A1. INTRODUÇÃO   

 

A aplicação da Sala de Aula Invertida (SAI) proporcionou o desenvolvimento de 

atividades significativas para o aprendizado de óptica geométrica. A SAI é uma 

ferramenta educacional, parte das metodologias ativas de aprendizagem, onde há 

inversão das tarefas escolares. O que usualmente é realizado na sala de aula, como 

exposição do conteúdo, é feito em casa, e o que é normalmente feito em casa, como 

por exemplo, lista de exercícios, na SAI é feito em sala de aula. 

A SAI coloca o aluno como centro do processo de aprendizagem e o 

responsabiliza por parte dele. A aplicação da SAI ocasiona otimização do tempo em 

sala de aula. Como o material é enviado aos alunos antes do encontro presencial, ao 

chegarem na sala de aula os alunos já o estudaram, observaram exemplos e 

responderam exercícios. Logo, o tempo na presença da professora pode ser utilizado, 

por exemplo, para sanar dúvidas, responder a questionários, realizar rodas de 

conversa e atividades experimentais. Esses exemplos de atividades proporcionam o 

aprofundamento do conteúdo estudado.   

 

Um dos modelos mais interessantes de ensinar hoje é o de concentrar no 
ambiente virtual o que é informação básica e deixar para sala de aula 
atividades mais criativas e supervisionadas. É o que se chama de aula 
invertida. (MORAN, 2015, p.8)10 

  

A SAI oportuniza a interação entre alunos e professores, dos alunos entre si e 

entre os alunos e o conteúdo estudado. Por intermédio das atividades propostas os 

alunos interagem entre si nos momentos de discussão, por exemplo, nas rodas de 

conversa e na resolução dos questionários. Os alunos ajudam uns aos outros, através 

das trocas ocorridas em sala de aula os alunos sentem-se estimulados a participar 

das atividades. Como há tempo de individualizar o aprendizado, é possível sentar com 

os alunos mais tímidos e ouvir suas dúvidas e questionamentos. 

Esta aplicação da SAI utilizou-se do celular como ferramenta educacional. O 

envio do material foi feito por uma rede social. Durante as aulas os alunos utilizaram 

                                                 
10 MORAN, José. Mudando a Educação com metodologias ativas. Coleção Mídias contemporâneas. 

V. II, p. 15-33, 2015. Disponível em: http://www2.eca.usp.br/moran/wp-

content/uploads/2013/12/mudando_moran.pdf 
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o celular para consultar o material, realizar pesquisas na internet e, também, fotografar 

as atividades experimentais. As atividades experimentais possibilitam ao aluno 

verificar, contextualizar, refletir e concluir sobre os fenômenos estudados. Por meio 

das atividades experimentais os alunos exercitam a criticidade sobre o que está sendo 

estudado. Os alunos interagem entre si na busca de uma resposta, podem modificar 

variáveis e refletir sobre as alterações ocorridas, o que torna o aprendizado 

significativo. Os experimentos possibilitam ao aluno enxergar na prática os fenômenos 

físicos estudados na teoria. 

 

Uma boa escola precisa de professores mediadores, motivados, criativos, 
experimentadores, presenciais e virtuais. De mestres menos “falantes”, mais 
orientadores. De menos aulas informativas, e mais atividades de pesquisa e 
experimentação. (MORAN, 2013 p.26)11 

 

A aplicação da SAI que originou o produto educacional alia as potencialidades 

da SAI, como otimização do tempo, interação e participação ativa dos alunos com 

atividades experimentais a utilização de celulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 MORAN, José Manoel. Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica. Campinas: Papitus 21º ed. 

2013. 

 



81 

 

A2. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

A SAI com experimentação no ensino de óptica geométrica foi aplicada em 

duas turmas de segundo ano de ensino médio da Escola Estadual Comendador Albino 

Souza Cruz localizada em Rolante, RS. O conteúdo trabalhado está mostrado na 

tabela 1 e foi enviado aos alunos em dois momentos: primeiro envio e segundo envio. 

O objetivo do envio fracionado do material é não sobrecarregar o aluno. Dessa forma, 

acredita-se que o aluno dispõe de tempo para estudar o conteúdo e organizar-se com 

as atividades solicitadas. 

 

     Tabela 1 – Conceitos trabalhados na SAI de óptica com experimentação. 

 

 

 

1° Material 

Enviado 

 Conceitos iniciais de óptica geométrica: luz, raio de luz, 

fontes de luz primária e secundária, meios translúcidos, 

opacos e transparentes. 

 Espectro de luz visível. 

 Conceito de anos-luz. 

 Princípio da óptica geométrica: independência dos raios 

luminosos, propagação retilínea da luz, reversibilidade 

dos raios de luz. 

  Conceito de sombra relacionada com eclipses solares e 

lunares e as fases da Lua. 

 

2° Material 

Enviado 

 Reflexão da luz. 

 Refração da luz. 

 Espelhos planos. 

 Associação de espelhos planos. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A partir do ganho de tempo ocasionado pela SAI pode-se aplicar, em 200 

minutos hora/sala de aula, duas rodas de conversas, dois questionários em grupos e 

atividades experimentais. O produto educacional apresentado poderá ser adaptado 

para o 9° ano do ensino fundamental.  

O produto educacional é composto dos slides enviados aos alunos, descrição 

das atividades, questionários aplicados no momento presencial e um vídeo produzido 
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pela professora autora da dissertação. O produto educacional apresenta, também, as 

atividades experimentais que foram realizadas. As atividades experimentais são de 

baixo custo e podem ser adaptadas considerando a realidade encontrada em cada 

escola.  
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A3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

A aplicação da SAI foi dividida em 4 etapas com 8 atividades. O material 

didático foi enviado por um grupo de WhatsApp criado especialmente para a disciplina 

de Física. O aluno recebe o material, armazena em seu celular e pode acessá-lo no 

momento que achar oportuno. Em casa o aluno lê o material, faz suas anotações, 

resolve os exercícios e responde as questões norteadoras presentes no material. No 

momento presencial, os primeiros minutos são destinados a sanar dúvidas 

provenientes do estudo, corrigir os exercícios e debater sobre as questões 

norteadoras. O tempo destinado a essa atividade inicial é de aproximadamente 20 

minutos. A seguir, os alunos sentam-se em grupos e, com acesso ao material 

armazenado em seus celulares e pesquisas registradas nos cadernos, respondem ao 

questionário. O segundo questionário respondido pelos alunos possui atividades 

experimentais referentes ao ensino da óptica geométrica objetivando consolidar o 

aprendizado e proporcionar ao aluno que verifique e experimente na prática a teoria 

estudada. As etapas e atividades de aplicação da SAI de óptica com experimentação 

estão apresentadas na tabela 2.  

 

A3.1 – Primeiro material didático enviado 

 

 O envio do primeiro material didático foi realizado uma semana antes do 

encontro presencial por um grupo de WhatsApp criado pela professora para a 

disciplina de Física. É importante que todos os alunos tenham acesso ao grupo. O 

material consiste em uma apresentação de Power Point com 20 slides salva em PDF. 

O primeiro conteúdo enviado está mostrado na tabela 1 (1° Material Enviado) e os 

slides enviados estão mostrados na figura 1. Os slides continham: 

 

 Explicações sobre os conceitos de óptica geométrica; 

 Exemplos; 

 4 exercícios;  

 5 questões norteadoras de pesquisa;  

 Instruções para a apresentação de 1 trabalho.  
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Tabela 2 – Etapas e atividades desenvolvidas na SAI de óptica com experimentação. 
 1
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Atividade Descrição 

 
1° atividade 

1° envio do material didático. 
Enviado uma semana antes do 

encontro presencial. 

 
Envio do Power Point contendo explicação dos 
conceitos de óptica geométrica. No material foram 
enviadas cinco questões norteadoras de pesquisa, 
4 exercícios e as instruções para o trabalho sobre 
os eclipses e fases da Lua. 

2
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2° atividade 

Apresentação do trabalho 
Tempo: 20 min 

 
Apresentação do trabalho sobre as fases da Lua e 
eclipses, explicando a relação desses fenômenos 
com a óptica geométrica.  

 
3° atividade 

Roda de conversa 
Tempo: 15 min 

A roda de conversa em torno das questões 
norteadora e da correção dos exercícios que 
estavam no final da apresentação de slides.  

 
4° atividade 

Resolução do 1° questionário 
Tempo: 55 min 

 
Resolução em grupos do 1° questionário contendo 
questões referentes ao material enviado. 
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5° atividade 

2° envio do material didático. 
Enviado uma semana antes do 

encontro presencial. 

 
Envio de Power Point contendo explicações sobre 
refração e reflexão da luz e espelhos planos,2 
exercícios e um vídeo de autoria da professora. 
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6° atividade 

Roda de Conversa 
Tempo: 10 minutos 

 
Roda de conversa sobre o material enviado e a 
correção dos exercícios contidos na apresentação 
de Power Point. 

 
7° atividade 

Atividades experimentais 
Tempo: 90 minutos 

 
Resolução em grupos do 2° questionário 
contendo questões respondidas através de 
atividades experimentais. 

 
8° atividade 

Percepção dos alunos 
Tempo:  10 minutos 

 
Ao final da aplicação da SAI foi solicitado que os 
alunos descrevessem os pontos positivos e 
negativos sobre os estudos de óptica. 

  

 Fonte: Elaborado pela autora  

 

Os exercícios e as questões norteadoras devem ser respondidos nos cadernos 

antes do encontro presencial. Os slides foram preparados pela professora 

pesquisadora a partir de pesquisas em livros didáticos e internet. 

Após o envio do material é importante verificar se todos os alunos conseguiram 

visualizar o conteúdo e se colocar à disposição para esclarecer dúvidas que ocorram 

durante a semana.  
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Figura 1 – Slides do primeiro envio de material. 
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 Fonte: Elaborado pela autora  
 
 

A3.2 Apresentação do trabalho  
 

 
A apresentação do trabalho sobre os eclipses e fases da Lua ocorre no início 

do primeiro encontro presencial. A instrução dada aos alunos no slide 18, mostrado 

na figura 1, pede a eles que esbocem em seus cadernos as representações dos 

eclipses solares e lunares e as fases da Lua e elaborem uma maneira de representá-

los e explicá-los. O trabalho deve ser apresentado em grupo de até 3 integrantes. 

Importante encorajar os alunos a utilizarem a criatividade para as apresentações. 

Antes da apresentação do trabalho, a professora deve olhar os cadernos dos 

alunos com as representações e explicações dos fenômenos e verificar se as mesmas 
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estão corretas. Os alunos então, vão à frente do quadro e apresentam seus trabalhos. 

Após a apresentação abre-se para perguntas e considerações dos colegas e da 

professora. As apresentações devem ser curtas, aproximadamente 5 minutos para 

cada grupo. Ao formularem uma maneira de representar e explicar sobre os 

fenômenos os alunos estão refletindo sobre ele. Através dos registros e apresentação 

os alunos estabelecem a relação entre as sombras e os eclipses e fases da Lua. 

 

A3.3 Primeira roda de conversa  

 

Após as apresentações de trabalho, os alunos retornam aos seus lugares e 

inicia-se a roda de conversa. No primeiro momento da roda de conversa a professora 

deve perguntar aos alunos se há alguma dúvida referente ao material enviado. Se 

existirem dúvidas, estas devem ser trabalhadas e explicadas a todos. Logo após, a 

professora lê o enunciado dos exercícios enviados nos slides 3, 12 e 17 (figura 1). De 

maneira organizada, os alunos que desejam responder às questões, se manifestam e 

expõe ao grande grupo suas respostas. Durante a correção devem-se ouvir as 

diferentes respostas dadas pelos alunos, listá-las e discuti-las com os demais alunos.  

Em seguida, são debatidas as respostas das questões norteadoras de pesquisa 

presentes no slide 20 (figura 1). As quatro primeiras questões abordam conceitos que 

foram apresentados no material didático. A professora lê o enunciado e os alunos 

respondem. Uma mesma questão pode ser respondida por mais de um aluno, sendo 

assim, constrói-se a resposta coletivamente. Para responder a última questão 

norteadora, em algumas turmas, é preciso fazer uma pequena retomada dos 

conceitos de cinemática e corrigir a questão detalhadamente no quadro. O tempo 

estimado para essa atividade é de cerca de 15 minutos.  

 

A3.4 Primeiro questionário respondido pelos alunos 

 

Após a apresentação de trabalho e a roda de conversa os alunos reúnem-se 

em grupos de até 4 integrantes. Com consulta ao material didático enviado pelo grupo 

e armazenado em seus celulares e aos apontamentos e pesquisas registradas nos 

cadernos, os alunos respondem a um questionário. O questionário está mostrado a 

seguir e consiste de 15 questões, sendo 10 questões de múltiplas escolhas, 3 
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questões dissertativas e 2 questões de cálculos. O tempo estimado para essa 

atividade é de aproximadamente 55 minutos.  

Durante a atividade a professora deve circular pela sala, atender aos grupos, 

responder a dúvidas e questionamentos individuais e coletivos. A finalidade da 

resolução do questionário é, além de consolidar e exercitar os conceitos estudados, 

estimular interação e o pensamento crítico do aluno.  

 

PRIMEIRO QUESTIONÁRIO 

 

1. (QUESTÃO AUTORAL) Quais as diferenças observadas entre o eclipse solar e o lunar? 

 

2. (UNICAMP) O efeito das fases da Lua pode ser atribuído essencialmente à: 

 

a) Reflexão da luz do Sol na Lua. 

b) Refração da luz do Sol na Lua. 

c) Reflexão da luz do Sol na Terra. 

d) Refração da luz do Sol na Terra. 

e) Sombra da Terra sobre a Lua. 

 

3. (BRASIL ESCOLA) Entre as alternativas a seguir, escolha aquela que contém apenas fontes 

primárias de luz. 

 

a) Fósforo, Sol, Lua    b) Lua, Júpiter, Sol   

c) Vela acesa, Sol, Lua    d) Estrelas, fósforo aceso, Sol 

e) Estrelas, pilha de lanterna e Sol 

 

4. (BRASIL ESCOLA) As afirmações a seguir tratam de conceitos básicos de Óptica 

Geométrica. Indique as afirmações incorretas. 

 

a) Raios de luz são setas orientadas que representam a luz e são classificados como paralelos, 

convergentes e divergentes. 

b) São denominados feixes de luz um conjunto de raios finitos de luz. 

c) Fontes secundárias de luz são aquelas que não produzem luz própria. A cadeira é um 

exemplo de fonte secundária. 

d) A Óptica Geométrica estuda os fenômenos com base em experimentos e não analisa a 

natureza física da luz, mas a interpreta como setas orientadas denominadas de raios de luz. 

e) Fontes de luz primárias são aquelas que emitem luz própria como a Lua. 
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5. (UNITAU) Dois raios de luz, que se propagam em um meio homogêneo e transparente, 

interceptam-se em certo ponto. A partir desse ponto, pode-se afirmar que: 

 

a) os raios luminosos cancelam-se. 

b) mudam a direção de propagação. 

c) continuam propagando-se na mesma direção e sentindo que antes. 

d) propagam-se em trajetórias curvas. 

e) retornam em sentidos opostos. 

 

6. (QUESTÃO AUTORAL) O que você entende por fontes de luz? Como elas são classificadas? 

 

7. (FÍSICA – VOLUME ÚNICO. ED. MODERNA) Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é 

de aproximadamente 3. 105 km/s, calcule o valor de 1 ano-luz em quilômetros.  

 

8. (FÍSICA - VOLUME ÚNICO. ED. MODERNA) LIVRO MODERNA O diâmetro da nossa 

galáxia, a Via Láctea, é de aproximadamente 100.000 anos – luz. Qual é o diâmetro da Via Láctea em 

quilômetros? Compare este diâmetro com a distância da Terra ao Sol, 150 x 106 km. 

 

9. (UEL – PR - Adaptada) Considere as seguintes afirmativas e classifique-as em verdadeira 

ou falsa.  

 

I. A agua pura é um meio translucido 

II. O vidro fosco é um meio opaco. 

III. O ar de uma sala é um meio transparente. 

 

10. (QUESTÃO AUTORAL) Em quantas cores a luz branca pode ser vista ao ser decomposta? 

 

11. (UFES) Um objeto amarelo, quando observado em uma sala iluminada com luz 

monocromática azul, será visto 

 

a) amarelo.    b) azul.   c) preto. 

d) violeta.    e) vermelho 

 

12. (UFRN) Ana Maria, modelo profissional, costuma fazer ensaios fotográficos e participar de 

desfiles de moda. Em trabalho recente, ela usou um vestido que apresentava cor vermelha quando 

iluminado pela luz do sol. Ana Maria irá desfilar novamente usando o mesmo vestido. Sabendo-se que 

a passarela onde Ana Maria vai desfilar será iluminada agora com luz monocromática verde, podemos 

afirmar que o público perceberá seu vestido como sendo: 

 

a) verde, pois é a cor que incidiu sobre o vestido. 
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b) preto, porque o vestido só reflete a cor vermelha. 

c) de cor entre vermelha e verde devido à mistura das cores. 

d) vermelho, pois a cor do vestido independe da radiação incidente. 

 

13. (UFCE) “Quando dois ou mais raios de luz vindos de fontes diferentes se cruzam, seguem 

suas trajetórias de forma independente, como se os outros não existissem.” Este texto caracteriza: 

 

a) O princípio da reversibilidade dos raios de luminosos;           

b) O princípio da propagação retilínea da luz; 

c) A refração da luz;           

d) O princípio da independência dos raios luminosos;            

e) A polarização da luz. 

 

14. (UNITAU-SP) Um observador A, olhando num espelho plano, vê outro observador B. Se B 

olhar no mesmo espelho, ele verá o observador A. Este fato é explicado pelo princípio da: 

 

a) propagação retilínea da luz      

b) independência dos raios luminosos      

c) reversibilidade dos raios luminosos      

d) da reflexão      

e) refração 

 

15. (CESGRANRIO) Às 18,0h, uma pessoa olha para o céu e observa que metade da Lua está 

iluminada pelo Sol. Não se tratando de um eclipse da Lua, então é correto afirmar que a fase da Lua, 

nesse momento: 

 

a) só pode ser quarto crescente          

b) só pode ser quarto minguante          

c) só pode ser Lua Cheia 

d) só pode ser Lua Nova          

e) pode ser quarto crescente ou quarto minguante 

 

A3.5 Segundo de material didático enviado  

 

O segundo material consiste em uma apresentação de Power Point, salva em 

PDF, contendo 13 slides e deve ser enviado aos alunos uma semana antes do 

segundo encontro presencial.  O material foi produzido pela professora pesquisadora 

e refere-se ao conteúdo apresentado na tabela 1 (2° Material Enviado). Foi 

encaminhado, também, um vídeo explicativo preparado pela professora sobre a 
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refração e reflexão da luz. Para a elaboração do vídeo utilizou-se o simulador Phet 

Colorado e um programa gratuito de captura de tela, Apowersoft Limitede. O material 

foi enviado uma semana antes do encontro presencial e é composto de:  

 Explicações;  

 Exemplos; 

 Dois exercícios para serem respondidos antes do encontro presencial; 

 Um vídeo. 

A figura 2 mostra o segundo material enviado aos alunos pelo mesmo grupo de 

WhatsApp. Deve-se alertar aos alunos que o material é composto de um vídeo 

explicativo e solicitar que confirmem o recebimento e a visualização do material e do 

vídeo.  

 

       Figura 2 – Slides do segundo envio de material. 
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     Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

A3.6 Segunda roda de conversa  
 
 
A primeira atividade do segundo encontro presencial é a segunda roda de 

conversa. No início da aula a professora deve questionar sobre possíveis dúvidas 

provenientes do material didático e respondê-las. Em seguida, a professora corrige os 

exercícios enviados nos slides 5 e 13, mostrados na figura 2. Para as questões 

dissertativas, 1 e 2, a professora lê a pergunta e o aluno que quiser respondê-la se 
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manifesta. Deve-se ouvir mais de um aluno para construção coletiva da resposta. A 

questão número 3, de cálculo, presente no slide 13, deve ser corrigida no quadro 

detalhadamente pela professora.  

 
 

A3.7 Segundo questionário contendo atividades experimentais  
 
 
Após a roda de conversa, a sala deve ser organizada para as atividades 

experimentais. São formadas 4 ilhas de experimentação com as classes dos alunos 

conforme detalhado na sessão A3.7.1.  Após a organização da sala, é entregue aos 

alunos um questionário contendo atividades experimentais para ser respondido em 

grupos de, no máximo, 3 integrantes com consulta aos materiais enviados e às 

anotações dos cadernos. É entregue um questionário por grupo de alunos. 

O questionário apresenta três questões (8, 9 e 15) que devem ser respondidas 

com a utilização das ilhas de experimentação.  Quatro questões (1, 4, 6 e 7) podem 

ser resolvidas com o auxílio de uma rede de difração e dois espelhos planos 

disponibilizados aos alunos. O questionário contém, também, quatro questões de 

múltipla escolha (2,3, 10 e 11) e quatro questões dissertativas (5, 12, 13 e 14). A seguir 

é apresentado o questionário. 

 

QUESTIONÁRIO CONTENDO ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 

1. (QUESTÃO AUTORAL) Verifique o espectro luminoso refletido na sala de aula e o relacione com a 

formação do arco íris.  

 

2. (GEOCITIES) A luz solar decomposta através de um prisma pode ser composta para dar novamente 

luz branca, utilizando-se: 

 

a) o disco de Newton;     b) um outro prisma; 

c) um espelho;      d) qualquer lente; 

 

3. (BRASIL ESCOLA – ADAPTADA) A dispersão da luz branca ocorre quando: 

 

a) a luz branca é separada em várias cores ao passar de um meio para outro com diferentes 

densidades; 

b) a luz branca é capaz de contornar um obstáculo; 

c) a luz branca incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio de origem; 
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d) a luz branca passa por um polarizador de ondas e passa a propagar-se em apenas uma direção 

 

4.(QUESTÃO AUTORAL) Considere que a distância entre um objeto e o espelho seja de 30cm. Qual 

será a distância entre a imagem formada no espelho e o objeto? 

 

5.(QUESTÃO AUTORAL) Observe a figura e responda.  

 

 

  

6.(UNIFOR) Sobre o vidro de um espelho plano coloca-se a ponta de um lápis e verifica-se que a 

distância entre a ponta do lápis e sua imagem é de 12mm. Em mm, a espessura do vidro do espelho 

é, então, de: 

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA 

a) 3,0     b) 6,0 

c) 9,0     d) 12   e) 24 

 

7. (UN – UBERABA) KLAUSS, um lindo menininho de 7 anos, ficou desconsertado quando ao chegar 

em frente ao espelho de seu armário, vestindo uma blusa onde havia seu nome escrito, viu a seguinte 

imagem do seu nome: 

 

a)  K L A U S S 

  

e)  n.d.a 

 

8.(QUESTÃO AUTORAL) Forme entre os espelhos ângulos de 30º e 70º e verifique o número de 

imagens formadas. Fotografe e envie para o grupo (não esqueça de colocar o nome de pelo menos um 

integrante do grupo na foto) e, logo após, justifique por intermédios de cálculos o resultado obtido.  

 

9.(QUESTÃO AUTORAL) Reproduza a experiência abaixo com ângulos de incidência de 30º. 60° e 90° 

e responda as questões abaixo. Tire uma foto e envie ao grupo da turma.  

 

a) O que você percebe quanto aos ângulos de reflexão e refração. 

Através da quantidade de imagens 
formada na figura abaixo encontre a 
medida do ângulo formado entre os 
espelhos planos. 
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b) Observe o comportamento do raio luminoso dentro do prisma, desenhe e relate o que você percebe.  

 

    

c) Agora, reproduza a experiência abaixo utilizando as mesmas medidas dos ângulos de incidência e, 

de acordo com seus conhecimentos sobre reflexão e refração, descreva a trajetória do raio luminoso. 

 

   

 

10.(MUNDO EDUCAÇÃO) Dois espelhos são alinhados de forma que as direções normais de cada 

uma de suas superfícies formam um ângulo α entre si, como mostra a figura abaixo: 

 

 

  

Assinale a alternativa correta relacionada à situação descrita. Justifique sua escolha.  

a) o número de imagens formadas não depende do ângulo α. 

b) o número de imagens formadas é diretamente proporcional ao ângulo α. 

c) o número de imagens formadas é inversamente proporcional ao ângulo α. 

d) o número de imagens formadas só depende do campo visual de cada espelho. 

 

11.(MUNDO EDUCAÇÃO) Analise as proposições a seguir sobre a reflexão da luz: 

I – O fenômeno da reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio 

original; 

II – Quando ocorre reflexão difusa, a imagem formada é bastante nítida; 

https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-associacao-espelhos-planos.htm
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III – Na reflexão regular, os raios de luz propagam-se de forma paralela uns aos outros; 

IV – Quando a luz é refletida por uma superfície, o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de 

incidência da luz. 

Estão corretas: 

a) I, II e III apenas    b) I, III e IV apenas 

c) I, II e IV apenas    d) II, III e IV apenas 

e) todas afirmativas estão corretas 

 

12. (PUC – SP) O ângulo de incidência, em um espelho plano, é de 30º. Qual o valor do ângulo formado 

entre o raio refletido e a superfície? 

 

13. (MUNDO EDUCAÇÃO) O ângulo entre um raio de luz que incide em uma superfície e o raio de luz 

refletido por ela é igual a 80º. Qual é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal? E qual é o ângulo 

entre o raio refletido e a superfície? 

 

14. (BRASIL ESCOLA) Observe a figura e calcule: 

 

 

  

a) o ângulo de incidência 

b) o ângulo de reflexão 

c) o ângulo formado pelos raios incidente e refletido 

 

15.(QUESTÃO AUTORAL) Explique o efeito de “caminho infinito” ocorrido no espelho infinito. 

 

A3.7.1 As ilhas de experimentação  
 
 
Para formar uma ilha de experimentação juntam-se duas classes comuns de 

sala de aula com dimensões aproximadas de 60 cm de comprimento, 48 cm de largura 

e 71,5 cm de altura, dispostas conforme mostra a figura 3. Os grupos devem alternar-

se na realização das atividades. Enquanto um grupo utiliza-se de uma ilha o outro 

pode, por exemplo, resolver as questões dissertativas. As questões respondidas 

através das ilhas de experimentação pedem aos alunos que tirem fotos dos 

experimentos e as enviem para a professora poder efetuar a correção. Essas fotos 

são enviadas pelo grupo de WhatsApp da turma ou individualmente para a professora. 

As ilhas de experimentação estão detalhadas a seguir. 
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 Figura 3 – Disposição das classes escolares para 

formação da ilha de experimentação.  

 

                               Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Primeira ilha de experimentação:  reflexão e refração da luz I 

 

A primeira ilha de experimentação tem como objetivo trabalhar a relação entre 

os ângulos de incidência e os ângulos de reflexão e refração da luz. A ilha deve ser 

utilizada para a resolução da questão 9 (itens a e b). Para a montagem da ilha são 

necessários os seguintes materiais: 

 

 Cartolina com dimensões de 63 cm x 80, 5 cm; 

 Transferidor; 

 Caneta para quadro branco; 

 Perfil semicircular de acrílico; 

 Laser. 

 

Fazem-se, na cartolina, marcações de ângulos com intervalos de 30° conforme 

mostra o quadro (a) da figura 4. O perfil semicircular de acrílico está mostrado no 

quadro (b) da figura 4. Encontra-se o perfil semicircular de acrílico para vender na 

internet em forma de kit, com perfis de outros formatos, no valor de aproximadamente 

R$ 90,00. Buscou-se uma forma de substituir o perfil que está apresentada na terceira 

ilha de experimentação.  O modelo de laser usado está apresentado no quadro (c) da 

figura 4 e é encontrado em livrarias com custo de aproximadamente R$ 10,00. O 

quadro (d) da figura 4 mostra a primeira ilha de experimentação pronta para ser 

utilizada pelos alunos.  
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Figura 4 – Primeira ilha de experimentação. 
 

(a) Cartolina contendo a representação dos ângulos. (b) perfil semicircular de acrílico, (c) laser 
utilizado no experimento e (d) ilha pronta para a experimentação. 
 

 

             

Fonte – Arquivo autora  

 

Os alunos devem incidir o laser para ângulos de 30º, 60° e 90° sobre a parte 

plana do perfil semicircular de acrílico e analisar a relação entre os ângulos de 

incidência e os ângulos dos raios refletidos e refratados para resolverem a questão 

proposta. Os alunos devem fotografar o experimento e enviar a foto para a professora 

através do WhastApp. 

 

 Segunda ilha de experimentação: espelho infinito  

 

A segunda ilha de experimentação objetiva trabalhar a reflexão da luz. Para a 

montagem do espelho infinito é necessário: 

 

 Um pedaço de papelão de aproximadamente 23 cm x 23 cm; 

 Uma tira de papelão com 100 cm x 5 cm; 

 
(b) 

(c ) 

 

42cm 

4
0
 c

m
 

(d) 

(a) 
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 Um espelho simples e um fosco, cada um com dimensões de 20 cm x 20 

cm; 

 Um kit de luzes de Natal com 100 lâmpadas;  

 1 tesoura; 

 2 réguas; 

 Cola-quente ou fita adesiva. 

 

MONTAGEM DO ESPELHO INFINITO 

 

1° Passo - Recorta-se o papelão em 4 tiras de 22 cm x 5 cm conforme mostra a 

figura 5.  

 

 

        Figura 5 – Tiras de papelão para as laterais do espelho infinito.  

 

                                 Fonte - Arquivo autora  

 

2° Passo - Recorta-se um quadrado de papelão com dimensões de 22 cm x 22 

cm para ser o suporte (fundo) do espelho conforme mostra a figura 6.  

3° Passo - Fazem–se 20 furos nas quatro tiras de papelão, com intervalos de 0,5 

cm entre os furos, que serão as laterais do espelho, conforme mostrado na figura 7.  

4° Passo - Encaixam-se as luzes de Natal conforme mostrado na figura 8. Não 

esqueça de colocar o fundo de papelão. O fundo de papelão e as laterais podem ser 

colocadas com cola quente ou fita adesiva. 
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Figura 6 - Suporte para o espelho infinito. 

 

                                            Fonte:  Arquivo autora 

 

Figura 7 – Furos para encaixe das luzes de Natal. 

 

                             Fonte : Arquivo autora 

 

                        Figura 8 – Colocação das luzes de Natal. 

                             

                         Fonte : Arquivo autora 

 

 

22 cm  
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A figura 9 apresenta como devem ficar o suporte e as laterais para receberem 

os espelhos. O suporte para os espelhos pode ser feito, também, por outros materiais, 

como por exemplo, madeira. 

 

                            Figura 9 – Suporte e laterais do espelho infinito. 

 

              Fonte : Arquivo autora 

 

5° Passo - Coloca-se sobre o fundo de papelão, na parte de baixo, o espelho 

conforme mostrado na figura 10.  

 

                                   Figura 10 – Encaixe do espelho.  

 

                                  Fonte : Arquivo autora 

 

Espelho 
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6° Passo - Coloca-se na parte de cima, sobre as laterais, o espelho fosco e ligam-

se as luzes conforme exibido na figura 11. 

 

                Figura 11- Espelho infinito funcionando. 

 

               Fonte : Arquivo autora 

 

Ao observar o espelho infinito, os alunos devem perceber a reflexão dos raios 

luminosos e explicar o “caminho infinito das luzes”. 

 

 Terceira ilha de experimentação: reflexão e refração da luz II 

 

A terceira ilha deve ser utilizada para responder à questão 9c. A questão aborda 

a relação entre o raio incidente e os raios refletidos e refratados. Para a montagem da 

ilha são necessários os seguintes materiais: 

 

 Bacia com dimensões aproximadas de 27,5 cm x 10,5 cm x 14,5 cm; 

 Água; 

 Cartolina com dimensões de 63 cm x 80,5 cm; 

 Laser; 

 Régua; 

 Caneta preta para quadro branco. 

 

Fazem-se, na cartolina, marcações de ângulos com intervalos de 30° conforme 

mostra o quadro (a) da figura 12. O quadro (b) da figura 12 ilustra modelo de laser 
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utilizado. O modelo de marcação realizado na cartolina e o laser são os mesmos 

utilizados na primeira ilha de experimentação. Os quadros (c) e (d) mostram a bacia 

com água utilizada no experimento.  

 

 Figura 12 – Terceira ilha de experimentação. 
 
(a) Cartolina com as marcações e dimensões para a realização da atividade. (b) Laser utilizado no 
experimento. (c) e (d) Dimensões da bacia. 
 

  

   

Fonte: Arquivo autora 

 

Para a realização do experimento é necessário encher a bacia com água até a 

metade conforme mostrado na figura 13. Os alunos incidem o laser em ângulos de 30°, 

60° e 90° e relatam o comportamento dos raios de reflexão e refração. Os alunos 

devem fotografar o experimento e enviar a foto para a professora através do WhastApp. 

A bacia com água é utilizada como alternativa ao perfil semicircular de acrílico, 

comportando-se como um prisma onde a luz irá refletir e refratar conforme mostra a 

figura 13. É possível perceber o comportamento dos raios luminosos e efetuar a 

relação entre a teoria e a prática estudada.  
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 Quarta ilha de experimentação: associação de espelhos planos 

 

A quarta ilha é utilizada para responder à questão número 8 que se refere a 

relação que há entre a quantidade de imagens formadas e o ângulo formado entre  

 

 

Figura 13 – Demonstração do experimento 

referente à terceira ilha de experimentação.  

 

                                       Fonte: Arquivo autora 

 

dois espelhos planos. Para montagem da ilha fazem-se necessários os seguintes 

materiais: 

 

 Dois espelhos planos com dimensões de 10cm x 15 cm; 

 Um transferidor; 

 Um objeto pequeno com dimensões de 4 cm x 4,5 cm x 6 cm; 

 Uma cartolina com dimensões de 30,5 cm x 51,2 cm. 

 

Traçam-se, na cartolina, ângulos com intervalos de 30° conforme mostrado na 

figura 14. 

Os alunos devem dispor dos espelhos e do objeto, conforme mostrado na figura 

15, formando entre os espelhos os ângulos indicados na questão. Em seguida os 

alunos contam a quantidade de imagens formadas, fotografam o experimento e 

comprovam, através de cálculo, o número de imagens formadas pela associação dos 

espelhos. A foto deve ser enviada à professora pelo WhatsApp para a correção da 

questão. 
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Os alunos, ao comprovarem matematicamente o número de imagens 

verificados experimentalmente, percebem a relação entre a teoria e a prática 

estudada. A utilização dos celulares tem o propósito de estimular o uso consciente do 

celular como ferramenta educacional. 

 

 Figura 14 – Marcações na cartolina para o 
experimento da quarta ilha. 
 

 

          Fonte: Arquivo autora 

  
 

           Figura 15 – Atividade experimental sobre associação de espelhos planos. 
 

 
             
             Fonte: Arquivo autora  
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A3.7.2 Outras possíveis atividades experimentais  
 
 
Além das questões a serem respondidas através das ilhas de experimentação 

o questionário traz as questões 1, 4, 6 e 7, que podem ser respondidas com o auxílio 

de materiais presentes na sala de aula como uma rede de difração mostrada no 

quadro (a) da figura 16, laser e espelhos planos.  

 

 Questão número 1 

 

Para responder à questão número 1, o aluno incide uma luz branca sobre a 

rede de difração conforme mostra o quadro (b) da figura 16. A rede de difração 

utilizada para o experimento possui 1000 linhas/mm e dimensões de 5 cm x 5 cm. A 

rede de difração é encontrada para vender na internet por um preço médio de R$ 

45,00. Como alternativa a rede de difração pode-se utilizar-se de um CD. O laser 

utilizado nesse experimento é do mesmo modelo usado nas primeira e terceira ilhas 

de experimentação.  

 

Figura 16 – Experimento com rede de difração. 
 

(a) Modelo de rede de difração utilizado no experimento. (b) Espectro luminoso formado por 
um aluno. 
 

      

Fonte: Arquivo autora 

 

 

 

 

(a) (b) 



114 

 

 Questões números 4 e 6 

 

A questão número 4 solicita ao aluno indique qual a distância formada entre o 

objeto e a sua imagem. A questão número 6 pede a espessura de um espelho 

sabendo a distância entre o objeto e a sua imagem. Para resolver ambas questões os 

alunos, às vezes, intuitivamente, fazem uso dos espelhos planos disponíveis na sala 

de aula. Os espelhos possuem dimensões de 10 cm x 15 cm. 

Para a resolução da questão número 4 pode-se fazer um esquema semelhante 

ao da figura 17 onde mostra-se que a distância entre o objeto e o espelho será a 

mesma entre que a distância a imagem e o espelho. A questão número 6 refere-se à 

espessura do espelho. Para verificar experimentalmente o enunciado da questão, 

deve-se pegar o lápis e dispor verticalmente em cima do espelho conforme mostra a 

figura 18.  

 
 Figura 17 – Esquema para representar      Figura 18 – Verificação experimental 
 a distância entre objeto e imagem                        da questão número 6. 
 

             

Fonte: Arquivo autora                     Fonte: Arquivo autora 

 

 Questão número 7 

 

A questão número 7 explora a reversibilidade da luz quando refletida no 

espelho plano. Os alunos utilizam-se dos espelhos planos para a resolverem 

experimentalmente. Colocando o espelho em frente aos seus uniformes os alunos 

observam como as letras aparecem refletidas no espelho.  
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A3.8 Percepções dos alunos  

 
 

Após o término da aplicação da SAI com experimentação, solicita-se que os 

alunos escrevam livremente e anonimamente, em um papel, suas percepções sobre 

a aplicação da SAI. Dessa maneira pode-se verificar os pontos positivos e negativos 

da aplicação da SAI. Considera-se importante ouvir os comentários dos alunos e 

analisar, junto aos resultados das atividades, os pontos que podem ser aprimorados 

na utilização da SAI.  
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 A.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
A aplicação da SAI de óptica com experimentação proporcionou aos alunos que 

realizassem atividades diversificadas no ensino da Física. Segundo Moran (2013, 

p.34) “Aprender hoje é buscar, comparar, pesquisar, produzir, comunicar”. A pesquisa 

prévia seguida da apresentação de trabalho, roda de conversa, resolução dos 

questionários e atividades experimentais convidam o aluno a buscar, pesquisar e 

refletir sobre os conceitos estudados. Ao terem atividades que precisam ser realizadas 

em um momento anterior ao presencial, o aluno responsabiliza-se por parte do seu 

aprendizado.  

Os momentos propostos nesse produto educacional colocam o aluno como 

protagonista no processo de aprendizagem, ele é estimulado a atuar ativamente 

durante todas as etapas da SAI. O que é dúvida para um aluno pode ser respondido 

pelo outro e, assim, constrói-se coletivamente o aprendizado. O papel do professor é 

muito importante nesse processo, a ele cabe mediar e orientar a discussão, 

problematizar e argumentar.  

A realização das atividades experimentais, além de atrair os alunos para o 

aprendizado de Física, faz com que ele compreenda a relação entre teoria e a prática 

dos fenômenos estudados. A partir dessa compreensão o aluno percebe que a Física 

está presente no seu cotidiano. 
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ANEXO 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM  
 
 
____________________________________________, nacionalidade 

________________, menor de idade, neste ato devidamente representado por seu 

(sua) (responsável legal), ____________________________________________, 

nacionalidade ________________, estado civil ________________, portador da 

Cédula de identidade RG nº.__________________ , inscrito no CPF/MF sob nº 

_________________________________, residente à Av/Rua 

___________________________________ , nº. _________, município de 

________________________________/Rio Grande do Sul. AUTORIZO o uso de 

imagem em todo e qualquer material entre fotos e documentos, para ser utilizada em 

Dissertação de Mestrado e todos os demais produtos deste trabalho, desenvolvido 

pela professora Carolina Krupp Consul Confortin da Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral. A presente 

autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 

mencionada em todo território nacional e no exterior, como artigos e demais produtos 

oriundos do presente estudo. A dissertação refere-se à metodologia aplicada nas 

aulas de física ministrada no ano de 2018 da qual o aluno pertence. Por esta ser a 

expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada 

haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, 

e assino a presente autorização. 

 

______________________, dia _____ de ______________ de ___________. 

 

 

(assinatura) 

 


