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RESUMO 

A monografia cita as etapas da preparação do curso online para o Ensino 

Médio que deixa como proposta. Em sua estrutura, a disciplina conterá vídeo-aulas, 

vídeos de experimentos, propostas de experimentos e exercícios, estruturados de 

forma a possibilitar seu uso por qualquer estudante da rede pública.  A disciplina 

online “Ótica para o Ensino Médio” será baseada nas vídeo-aulas do canal Sei mais 

Física, cujo orientador acadêmico é também o orientador da monografia, e nos 

vídeo-experimentos do canal Galera da Física, mantido pelo professor Luiz Alberto 

Guimarães. Estes recursos serão agrupados de forma didática, tendo ainda como 

referência o currículo mínimo recentemente implantado pelo Estado do Rio de 

Janeiro, e serão complementados por um conjunto exercícios associados a cada 

vídeo-aula e vídeo-experimento, além de sugestões de roteiros experimentais a 

serem realizados presencialmente pelos alunos. Estes exercícios e roteiros foram 

elaborados com base nos Estudos Orientados I e II e no trabalho desenvolvido por 

mim enquanto integrante do programa PIBID. 
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ABSTRACT 

The paper cites the stages of preparation of an online course for high school 

whose structure it leaves as a proposal. In its structure, the course will contain 

instructional videos, videos of experiments, proposed experiments and exercises, 

combined to allow its use by any student of a public school. The online course 

"Optics for High School" will be based on lectures from the video channel Sei mais 

Física, whose academic advisor is also the supervisor of this monograph, and the  

experiments from the video channel Galera da Física, maintained by Professor Luiz 

Alberto Guimarães. These resources will be grouped in a didactic format, having as 

reference the minimum curriculum recently imposed by the State of Rio de Janeiro, 

and will be complemented by a set exercises associated with each video lesson and 

video experiment, as well as suggested itineraries for the experimental work to be 

conducted offline by the students. The development of exercises and scripts was 

based on the courses named Oriented Studies I and II, and on work done by myself 

while a member of the program PIBID.  

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sumário 

1. Introdução............................................................................17 

2. Laboratório Portátil...............................................................20 

3. Análise de livro didático segundo Currículo Mínimo............24 

4. Canal Galera da Física.........................................................26 

5. Canal Sei mais Física...........................................................28 

6. Produto final: Experimentos.................................................30 

7. Produto final: Disciplina Online.............................................34 

8. Obras citadas.......................................................................39 

9. Apêndice...............................................................................40 

                 9.1. Montagem de componentes do Laboratório Portátil.......41 

                 9.2. Laboratório Portátil: Roteiro de atividades......................46 

                 9.3. Atividades dos vídeos do Galera da Física.....................63 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

1. Introdução 

O Ensino Médio tem como objetivo, segundo os textos oficiais de referência, 

propiciar, efetivamente, “um aprendizado útil à vida e ao trabalho, no qual as 

informações, o conhecimento, as competências, as habilidades e os valores 

desenvolvidos sejam instrumentos reais de percepção, satisfação, interpretação, 

julgamento, atuação, desenvolvimento pessoal ou de aprendizado permanente” 

(PCN+, p. 4). No entanto, o que vemos ocorrer é, em geral, um ensino voltado quase 

que exclusivamente para o acúmulo de informações desconexas e com intuito de 

aprovação em provas, sejam elas internas ou externas, como vestibulares e SAERJ.  

Os motivos para esta discrepância entre os objetivos oficiais e a prática real 

em sala de aula são vários. Em primeiro lugar, há que destacar certa ambiguidade 

contida nos textos oficiais, que se utilizam de uma linguagem e de categorias que 

não são facilmente traduzidas em significados concretos. Como avaliar se certo 

conhecimento é ou não instrumento real de percepção? Como fazer uma distinção 

concreta entre competências e habilidades, e como assegurar que sejam 

instrumentos reais de satisfação ou julgamento? Além disso, e mesmo que estes 

termos sejam traduzidos em ações concretas, como proporcionar a professores 

formados num quadro que privilegiava a quantidade de informação veiculada em 

sala de aula, condições para que possam se reciclar num novo paradigma de 

atuação? Os problemas são muitos, e de grande escala, não permitindo soluções 

simples e rápidas. É inegável que o estabelecimento de avaliações sistemáticas 

sobre a qualidade do ensino é instrumento essencial para o salto de qualidade que a 

sociedade espera que aconteça na próxima década. No entanto, a qualidade destas 

avaliações, como o SAERJ, ainda deixa muito a desejar, e seu impacto imediato nas 

práticas de sala de aula têm sido, via de regra, contraditório com os objetivos mais 

abrangentes afirmados nos documentos oficiais: ao invés de estimular nos alunos e 

professores, atitudes de investigação e compromisso com o aprendizado, acabam 

por sugerir um mero regurgitar de informações mal digeridas.  

Neste quadro algo confuso, o resultado é que a rede pública de ensino não 

tem cumprido seu papel, nem como elemento motor da formação de um cidadão, 
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nem como fator determinante na preparação de nível médio necessária para a 

formação de bons profissionais. 

Por outro lado, presenciamos uma grande crise de participação no 
ensino médio. Segundo informações da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) de 2007, cerca de 1/5 dos jovens de 
15 a 17 anos (idade em que estes jovens deveriam estar 
frequentando o ensino médio) não frequentavam a escola no Brasil, 
sendo esse número quatro vezes maior para jovens de 18 a 24 anos. 
Além disso, mais da metade dos jovens de 15 a 17 anos que não 
estavam frequentando a escola também não estava trabalhando – 
este contingente recebe na imprensa o epíteto de geração “nem - 
nem”, nem estuda nem trabalha. Na faixa etária de 18 a 24 anos, a 
situação não é menos preocupante, uma vez que, entre aqueles que 
não estavam frequentando a escola, cerca de 1/3 também não 

estava trabalhando (Crise de Audiência no Ensino Médio, Ricardo 
Paes de Barros e Rosane Mendonça (p.8)).  

 

Uma das causas apontadas para esta crise é o fato da escola não estar se 

mostrando interessante, deixando uma parcela de jovens sem motivação suficiente 

para frequentá-la e enfrentar os desafios proporcionados pelo ato de aprender. Ou 

seja, a escola também se enquadra na categoria dos “nem - nem”: nem prepara o 

aluno para o trabalho nem o instrumenta para o prosseguimento de seus estudos. 

Uma forma de tentar minimizar esse quadro em Física é a introdução de 

aulas apoiadas em atividades experimentais nas práticas de sala de aula. A 

atividade experimental é muito importante nas ciências, já que apresenta a 

fenomenologia básica sobre a qual tratam estas disciplinas de uma forma controlada 

e que destaca suas características essenciais. Com isto, possibilita a percepção e a 

visualização dos fenômenos abordados, além de proporcionar ambiente para aguçar 

a curiosidade do aluno, elementos essenciais para que este desenvolva uma 

apreciação objetiva e concreta da finalidade do estudo que empreenderá sobre a 

disciplina.  

 

“Por certo, a experimentação qualitativa e quantitativa, estruturada 
em bases educacionais e epistemológicas claras e bem conduzidas, 
aguça a curiosidade minimiza a abstração; suscita discussões e 
elaborações de hipóteses; demanda reflexão, espírito crítico e 
explicações; enseja o conhecimento de métodos e de técnicas de 
investigação e análise de dados; expõe erros e suas causas, 
mostrando uma ciência mais "humana"; facilita a compreensão de 
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conceitos, leis e teorias; instigam melhor opção da relação ciência-
tecnologia; próxima a Física do mundo real.”  

(Caderno Brasileiro de ensino de Física, 2004). 

 

No entanto, como afirma Tarciso Borges, os equipamentos e laboratórios já 

existentes nunca são utilizados. Alguns motivos para que isto ocorra são ”não 

existirem atividades já preparadas para o uso do professor; (...) falta de tempo do 

professor para planejar a realização de atividades como parte do seu programa de 

ensino; laboratório fechado e sem manutenção” (Borges A.T., 2002), pouco tempo 

reservado ao ensino de Física - apenas 2 horas-aula semanais; dificuldades no 

deslocamento da turma entre a sala de aula regular e o laboratório. 

Para contornar esses problemas temos várias opções para ser utilizadas em 

sala de aula, já que hoje, no estado do Rio de Janeiro, as escolas estão equipadas 

com projetor, além das salas de informática. Entre estas opções destacamos o uso 

de simulações computacionais, vídeos de experimentos, vídeo-aulas, documentários 

e experimentos na própria sala de aula. 

As observações das dificuldades logísticas inerentes ao espaço escolar 

usual nos fizeram pensar em uma alternativa ao laboratório didático e 

desenvolvemos um laboratório portátil para uso em sala de aula como proposta 

adequada a este espaço. 

Nosso primeiro passo foi escolher o tema do kit a ser montado. 

Escolhemos Ótica que é um tema difícil de ser abordado expositivamente. 

Aprender Ótica é entender melhor o mundo que está a nossa volta, é entender como 

enxergamos e porque enxergamos. Olhar setinhas desenhadas no quadro e 

entender que são raios luminosos e como se comportam, traz dificuldades de 

compreensão para o aluno acerca do modelo empregado e o faz confundir um 

modelo, nem sempre correto ou adequado, com a realidade que o cerca. 
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2. Laboratório Portátil 

A ideia do Laboratório Portátil surgiu a partir das experiências vividas dentro 

do subprojeto PIBID - Física (Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) 

sob coordenação de Jorge Simões de Sá Martins. Minha atuação neste programa se 

deu no Liceu Nilo Peçanha, um colégio estadual localizado no centro da cidade de 

Niterói, no estado Rio de Janeiro, sob a supervisão da professora Leila Costa Silami. 

Fui bolsista deste programa por 2 anos e meio, tendo saído por minha solicitação 

para assumir uma bolsa de iniciação científica orientada pelo professor Antonio 

Costa. Um dos objetivos da professora Leila era reativar o laboratório de Física do 

colégio, que estava fechado havia mais de dez anos. Atualmente o laboratório é 

parte de um prédio que não mais pertence à escola, e sim ao Centro de Estudos 

Supletivo. Esta localização, distante das salas de aula regular, traz inconvenientes 

para seu uso, já que envolve necessariamente o deslocamento dos alunos entre o 

prédio do Liceu e o do laboratório. Este deslocamento se traduz em perda de tempo 

e maior dispersão dos alunos. O objetivo principal da supervisora com a reativação 

do laboratório didático era fazer deste um espaço criativo, onde houvesse 

experimentos prontos para demonstrações práticas, material para os alunos 

montarem experimentos e local para armazenar montagens experimentais portáteis 

para serem utilizadas em sala de aula. Nesta tarefa, tivemos dificuldades 

provenientes da falta de equipamentos e de recursos humanos e financeiros, como 

relatado a seguir. 

Nossa primeira atividade foi limpar e organizar o espaço do laboratório. Ali 

se encontravam muitos equipamentos antigos, porém muito mal conservados. Como 

resultado, pouquíssimo pôde ser aproveitado. Acreditávamos então que o 

laboratório, embora já limpo e organizado, não era utilizado por falta de 

experimentos. 

O laboratório foi em seguida utilizado como espaço de preparação da 

participação dos alunos do Liceu na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

(SNCT-2010), que consistiu da exposição de experimentos em dois espaços 

públicos. 

Produzimos alguns experimentos que foram utilizados para essa 

participação e utilizamos o espaço do laboratório apenas para exploração dos 
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experimentos pelos alunos. Estes experimentos foram produzidos no laboratório 

didático do Instituto de Física da UFF sob orientação de Leonardo Pereira Vieira, 

também bolsista do PIBID.  

Um ex-aluno do Liceu, professor Paulo Roberto Silveira Gomes, atualmente 

professor titular do Instituto de Física da UFF, decidiu ajudar o Liceu nesta 

reabertura do laboratório com uma pequena doação financeira. Com esta verba 

construímos, sob a coordenação de Renato Cardoso, também professor do Instituto 

de Física da UFF, os seguintes kits experimentais: calorímetros; experimentos que 

mostram a diferença entre pressão e força; balança para demonstrações sobre 

torque; um trilho de ar. 

Mais de um ano depois da limpeza do laboratório e sua reinauguração, ainda 

enfrentávamos muitos problemas logísticos, como a falta de armários para guardar 

os equipamentos, a falta de quadro e até mesmo falta de iluminação adequada. 

Começamos a utilizar o laboratório em aulas de reforço e de pré-vestibular, também 

oferecidas pelos bolsistas do PIBID, utilizando experimentos para melhorar a 

qualidade destas atividades. 

Neste período, participei de aulas regulares no 3º ano do Ensino médio, 

utilizando uma mesa de circuitos, confeccionada para a Semana de Ciência e 

Tecnologia de 2010. Com este equipamento, realizei demonstrações de caráter 

didático, apresentadas antes que o professor tivesse conduzido uma sessão 

expositiva sobre circuitos. Nestas atividades os alunos participaram montando os 

circuitos que propus. 

Pude perceber com estas atividades que os experimentos levados à sala de 

aula regular evitavam a dispersão dos alunos e o desperdício de tempo com 

deslocamento, acima mencionados como dificuldades do uso regular do laboratório. 

Além disso, o espaço da sala de aula comporta adequadamente todos os alunos, 

sem a necessidade de divisão da turma em dois ou mais grupos, o que não 

acontece no laboratório. O laboratório, por ser um espaço em que os alunos não 

estão acostumados, faz com que eles, muitas vezes, prestem mais atenção nos 

armários e em outros experimentos, facilitando ainda mais sua dispersão e 

aumentando o desperdício de tempo.  

Com estas experiências vividas em mente, surgiu a ideia de dotar o Liceu de 

elementos que facilitassem a realização de experimentos didáticos na própria sala 
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de aula. A componente principal para que isto se torne realidade é a produção de 

kits compactos e portáteis, de fácil transporte e manuseio, postos à disposição dos 

professores para uso em sala de aula. Demos início então ao projeto “Laboratório 

Portátil”, também sob a orientação de Leonardo Pereira Vieira. Nosso trabalho tem 

como objetivo encontrar alternativas ao espaço do laboratório, com a produção em 

escala de conjuntos experimentais de baixo custo para uso regular no ensino médio. 

O próximo passo foi a seleção dos conteúdos a abordar com o conjunto 

experimental. Ótica é um tema de fácil entendimento, mas que precisa de maior 

visualização para ser mais bem compreendido, porém os kits de ótica disponíveis 

comercialmente são de custo elevado. Esses motivos sugeriram a escolha da Ótica 

como tema para compor o repertório do primeiro kit. 

A escolha de temas foi baseada nos seguintes critérios: Privilegiamos os 

temas apresentados nos livros de ensino médio, para que esses recursos sejam 

utilizados com maior frequência e auxiliem os professores no cumprimento dos 

currículos, como Lei de Snell; Temas relacionados a experimentos que deixem o 

aluno em contato com a Física mais moderna, como Difração; Temas que exploram 

alguns fenômenos curiosos, como Transparente e translúcido; Temas que 

possibilitam o uso de experimentos de fácil manuseio, para que o professor não 

gaste muito tempo na montagem; e temas ligados a experimentos de fácil 

visualização para atender ao grande número de alunos que existem nas turmas. 

Os temas selecionados estão sintetizados na relação abaixo: 

*cores primárias e secundárias 

  *transparência e opacidade 

  *formação de imagens em câmaras escuras 

  *reflexão difusa e regular 

  *formação de imagens em espelhos 

  *espelhos planos 

  *espelhos esféricos 

  *refração 

  *ângulo limite e reflexão total 

  *formação de imagens em lentes 

  *difração 
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  *interferência 

  *polarização 

 

No Apêndice 9.1 se encontra a composição do kit e instruções para a 

montagem de alguns componentes. 

Construímos 13 experimentos para o Laboratório Portátil e alguns deste 

foram testados em sala de aula por mim na turma 1001 da EJA do Colégio Estadual 

Joaquim Távora em 2012. 

Em quatro oportunidades os seguintes experimentos puderam ser testados: 

câmara escura aberta; o experimento com a lente biconvexa e o espelho côncavo foi 

utilizado para introduzir o tema de lentes; o experimento com a caixa de cores; lei de 

Snell e reflexão total, as lentes para mostrar como os raios podem mudar sua 

trajetória quando passam através de lentes e formação de imagens através de 

lentes. 

Os alunos responderam bem aos experimentos utilizados, participaram 

ativamente das aulas fazendo perguntas, embora muitos não tenham entendido 

perfeitamente. Apenas uma dessas atividades teve avaliação. 

 Utilizei, junto com outro bolsista, Diulei Choté, o kit de Ótica para responder 

a alunos do ensino fundamental quarto e quinto ano (respectivamente) do ensino 

fundamental do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, projeto que faz 

parte do PIBID de Pedagogia coordenado pela Professora Marisol Barenco.  

Na turma havia 30 crianças de idade variada, sentados em roda.  Colocamos 

um prisma de água no meio da roda e eles começaram a enxergar o arco-íris. Eles 

entendiam com facilidade quando a gente explicava. Falamos de arco-íris, luzes, de 

cores e até do mecanismo da visão através de bastonetes. Utilizamos o aquário com 

laser para mostrar que a luz mudava de direção quando ela muda de meio. A criança 

tem perguntas muito boas que me mostraram que elas são fonte de sabedoria e 

modelo de observação da natureza. 
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3. Análise dos livros didáticos 

segundo currículo mínimo 

Trabalhamos com a adequação do nosso projeto ao que é pedido pelos 

currículos hoje. Adotamos o Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro como 

guia. Ele foi criado pela Secretaria Estadual de Educação (SEEduc) com o intuito de 

unificar o currículo das escolas estaduais do Rio de Janeiro e atender as atuais 

necessidades educacionais. Essas necessidades educacionais, segundo a SEEduc, 

são apontadas não só nas Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais, mas 

também nas matrizes de referência dos principais exames nacionais e estaduais. O 

Currículo Mínimo de Física tem como objetivo partir do concreto e trabalhar mais 

conceitos do que fórmulas, por isso, temas como calorimetria, cinemática e ótica 

geométrica perderam ênfase. 

Trata-se de um projeto muito inovador, mas que não deu subsídio suficiente 

aos professores, quer em relação ao detalhamento do currículo, quer em relação a 

livros didáticos adotados. A ótica está nos dois últimos bimestres (3º e 4º) do 3º ano 

do ensino médio, que têm como título: Olho humano – Espectro eletromagnético – 

Ondas mecânicas e Fenômenos ondulatórios - Estudo da natureza da luz - Efeito 

fotoelétrico, respectivamente. 

Analisei sete das dez coleções aceitas pelo PNLD, a saber: 

- Compreendendo a Física - Alberto Gaspar 

- Curso de Física - Antônio Máximo Ribeiro da Luz e Beatriz Alvarenga 

Alvarez 

- Conexões com a Física - Blaidi Sant’Anna, Glória Martini, Hugo Carneiro 

Reis e Walter Spinelli 

- Física-Ciência e Tecnologia - Carlos Magno A. Torres, Nicolau Gilberto 

Ferraro, Paulo Antonio de Toledo Soares. 
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- Quanta Física - Carlos Aparecido Kantor, Lilio Alonso Paoliello Junior, Luis 

Carlos de Menezes, Marcelo de Carvalho Bonetti, Osvaldo Canato Junior e Viviane 

Moraes Alves. 

- Física - Gualter, Helou e Newton. 

- Física para o Ensino Médio - Fuke e Kazuhito. 

Destes, o único que se aproxima da abordagem do Currículo Mínimo é o 

Quanta Física, que cobre o 3º bimestre do 3º ano nos capítulos 2 e 3 da unidade 

(livro) 2 e o 4º bimestre no capítulo 1 da unidade 3. 

Para se cumprir o currículo utilizando essa coleção, uma mesma turma tem 

que usar dois livros diferentes. 
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4. Canal Galera da Física 

 

A partir dessa dificuldade propomos outra maneira de trabalhar Ótica no 

Ensino Médio, utilizando vídeos do canal do YouTube Galera da Física, um canal 

administrado pelo Professor Luiz Alberto Guimarães. Luiz Alberto Guimarães é ex-

professor do Instituto de Física da UFF, e também autor do livro texto Física, da 

Editora Futura, em co-autoria com Marcelo Fonte Boa. 

Foram selecionados vídeos de ótica e de ondulatória a fim de relacioná-los 

com o currículo mínimo do estado do Rio de Janeiro.  

 

Segundo o PCN+ Ciências da Natureza:  

Num mund

. Significa: 

• saber se informar, comunicar-se, argumentar, compreender e 
agir; 

• enfrentar problemas de diferentes naturezas; 

• ; 

• ; e, 

• especialmente, adquirir uma atitude de permanente 
aprendizado. 

 

A partir daí foram elaboradas questões com o objetivo de fazer os alunos 

refletirem sobre os fenômenos, argumentarem e elaborarem modelos.  

Essas atividades propõem alguns problemas que não tem uma única 

resposta, conhecidos como problemas abertos, que tem como objetivo, nesse caso, 

fazer com que o aluno reflita, compare seu dia-a-dia com o modelo apresentado. 

Geralmente há uma lista de atividades para cada vídeo do canal Galera da Física.  
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A sequência se encontra no apêndice 9.2. Ela pode ser usada de várias 

formas: 

- Em sala de aula: utilizando um data Show, disponíveis em todas as escolas 

estaduais do Rio de Janeiro 

- Na sala de informática: dividindo a turma em duplas para melhorar a 

dinâmica do trabalho e utilizar melhor a sala. As salas de informática geralmente não 

têm equipamento suficiente para atender uma turma com uso individual de 

computadores. 

- Como atividades para o lar 

- Como parte de uma disciplina online 
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5. Canal Sei Mais Física 

O projeto Sei Mais Física é uma iniciativa do Instituto de Física da UFF, 

criado em 2009 sob a coordenação geral da pesquisadora Sonia Rodrigues, então 

sediada no IF-UFF através de uma bolsa de pós-doutorado da FAPERJ, e com a 

coordenação acadêmica do professor Jorge S. Sá Martins.  

Seu propósito é múltiplo. Em primeiro lugar, pretende divulgar entre os 

alunos do ensino médio público as oportunidades oferecidas pela formação 

universitária como licenciado em Física no mercado de trabalho. O déficit de 

professores de Física de nível médio no ensino público é hoje estimado pela 

Sociedade Brasileira de Física (SBF) em cerca de 50.000, apenas no sudeste 

brasileiro. Este número indica apenas as vagas existentes e não preenchidas, Neste 

número não estão computadas as posições ocupadas por profissionais sem a devida 

qualificação – há inúmeros exemplos de professores com formação em outras 

disciplinas e que atuam na área da Física, por indisponibilidade de professor com 

formação específica. Trata-se de uma carreira que, apesar de ter remuneração 

ainda inadequada para os padrões desejados, proporciona emprego público vitalício 

com aposentadoria integral. A baixa procura pode ser associada, por um lado, ao 

desconhecimento das possibilidades que oferece, e por outro ao desafio que pode 

representar para um jovem oriundo do ensino público o percurso acadêmico exigido 

pela formação universitária nesta especialidade. 

Em outra vertente, o projeto se propõe, desde o início, a fomentar o 

desenvolvimento e implementação de instrumentos tecnológicos de gestão de 

aprendizagem. 

Como terceiro grande eixo, pretende funcionar como mais um instrumento 

de ligação entre as áreas da pesquisa básica e a escola básica, ajudando a suprir as 

necessidades de formação de pessoal para o ensino médio e instrumentando os 

pesquisadores do IF-UFF para atuação como professores de disciplinas e 

orientadores de programas de iniciação a docência e de monografias de fim de 

curso para a licenciatura em Física. 

O projeto se dá através de uma parceria entre o IF-UFF e as secretarias 

estaduais de Educação e Ciência e Tecnologia. A cada ano, a divulgação é feita nos 

colégios estaduais e FAETEC's, convidando os alunos do último ano do ensino 
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médio à participação. Os candidatos passam em seguida por três avaliações. A 

primeira é o diagnóstico das Matrizes de Raven, um teste de reconhecimento de 

padrões utilizado internacionalmente para identificar o nível de raciocínio abstrato do 

candidato. A segunda é um teste de conhecimentos elementares de Física e 

Matemática. Por fim, faz-se um teste de redação. A combinação dos resultados 

obtidos nestas avaliações determina os candidatos selecionados. 

Estes alunos se comprometem a frequentar 15 sessões presenciais, sempre 

aos sábados, onde assistirão a aulas de Português, Física e Matemática. Além 

disso, são inscritos numa plataforma de gestão de aprendizagem digital, a 

plataforma Almanaque da Rede. Nesta plataforma eles devem desenvolver um certo 

número de atividades semanais, envolvendo assistir a video-aulas do canal Sei Mais 

Física, responder a questões relativas a estas aulas, enfrentar desafios das três 

disciplinas básicas do projeto. A cada tarefa cumprida, o aluno recebe pontos, aos 

quais são adicionados o resultado das avaliações dos exercícios e desafios 

enfrentados. Estes pontos são contabilizados em competições virtuais, denominadas 

troféus (“Escrevo muito”, “Jogo dos Desafios”, e outros). 

A face mais visível deste projeto é o canal YouTube por ele gerado e 

administrado. É composto por uma coleção de 260 vídeo-aulas cobrindo todo o 

programa da Física do ensino médio tradicional e uma parte importante do programa 

de matemática, nos temas que têm maior conexão com a Física. Algumas aulas 

focalizam a construção de redações e funcionam como apoio para a proficiência em 

leitura e escrita. O canal conta hoje com cerca de 5.000.000 de exibições. 

Estas vídeo-aulas constituem o material do projeto Sei Mais Física que foi 

usado neste trabalho para a concepção da disciplina online. Para tanto, foram 

reorganizadas e associadas aos experimentos filmados do canal Galera da Física. 
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6.    Produto final: Experimentos 

Nosso produto final consta de duas propostas diferentes de utilização do 

material. A primeira coloca o foco nos experimentos, e segue a ordem e a 

numeração apresentada no apêndice 9.2. A segunda parte coloca o foco nas 

atividades ligadas ao canal Galera da Física, apresentadas no apêndice 9.3., e 

configura a proposta da Disciplina Online descrita no próximo capítulo (7. Produto 

Final Disciplina Online). 

 Os experimentos do Laboratório Portátil são abaixo relacionados, por tema, 

com referências a vídeos dos canais Sei Mais Física e Galera da Física. Esse 

material contém 19 atividades, ou grupos de experimentos, agrupadas por conteúdo 

e objetivos. Cada grupo pode conter um ou mais experimentos. 

Os experimentos descritos são uma coleção recolhida a partir de 

exercícios dos cursos “Desenvolvimento de Experimentos para subsidiar o ensino de 

Física”, que teve como Coordenador o Professor Doutor Fuad Daher Saad e como 

ministrantes Carlos Eduardo Freitas e Cristiane dos Santos em julho de 2011 dentro 

do VII encontro IF-USP, e “Abordagem experimental de tópicos de Ótica” 

coordenada por Mikya Muramtsu e ministrado por Danilo Claro Zanardi, Gabriel 

Oliveira Steinicke, Marcel de Souza Paulo e William dos Santos, oferecido em julho 

de 2012 dentro do evento “4º Encontro USP - Escola”. Alguns experimentos foram 

sugeridos pelos textos “Física mais que Divertida” 1, “Physics Demonstrations”2 e 

alguns sites. 

Segue abaixo a relação das atividades acima mencionadas. 

 

6.1. Câmara escura 

 6.1.1. Aberta 

 6.1.2. Fechada (não está contido no kit)  

 

 

                                                 
1
 VALADARES, Eduardo de Campos. Física mais que divertida. Minas Gerais: Editora UFMG. 

2
 SPROTT, Julien Clinton. Physics Demonstrations.University of Wisconsin, 2006. 
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6.2. Reflexão especular 

 6.2.1. Vídeos Sei Mais Física 

https://www.youtube.com/watch?v=ytVrKOFQZ7c 

https://www.youtube.com/watch?v=xZU2wDwHODU 

http://www.youtube.com/watch?v=GvLMaVIeaA0 

 

6.3. Lei de Snell 

6.3.1. Vídeo Sei Mais Física 

https://www.youtube.com/watch?v=pb0Csp--m-Y 

6.3.2. Vídeo Galera da Física 

https://www.youtube.com/watch?v=LXPayjEW67s 

 

6.4. Índice de Refração (não está contido no kit)  

6.4.1. Vídeo Sei Mais Física 

https://www.youtube.com/watch?v=pb0Csp--m-Y 

6.4.2. Vídeo Galera da Física 

http://www.youtube.com/watch?v=79972TYl0vY 

 

6.5. Formação de Imagens por lentes 

6.5.1. Dioptro 

6.5.2. Lupa 

6.5.3. Garrafa (não está contido no kit). 

6.5.4. Vídeos Sei Mais Física 

https://www.youtube.com/watch?v=Hb012UuR4nQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Hb012UuR4nQ 

https://www.youtube.com/watch?v=zugrz9HNxUE 

6.5.5. Vídeos Galera da Física 

http://www.youtube.com/watch?v=6NAyYcbauA0 

http://www.youtube.com/watch?v=fCTY3z2VGX4 

http://www.youtube.com/watch?v=AoO6UmIBqPQ 

http://www.youtube.com/watch?v=jCtZOQyli_w 

http://www.youtube.com/watch?v=79972TYl0vY 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DytVrKOFQZ7c&sa=D&usg=ALhdy295d7DnP9sxJLPy8BRF2_SvlwgulQ
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DxZU2wDwHODU&sa=D&usg=ALhdy28Vs7h0FAWTXY_okk81rHSyH6uQfQ
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DGvLMaVIeaA0&sa=D&usg=ALhdy2_NaS3_mm9wm_5C2_r-lgNiqByKlQ
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dpb0Csp--m-Y&sa=D&usg=ALhdy2_JPz0LNIkvJr_VKLeJ4o6JsQ3BuQ
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DLXPayjEW67s&sa=D&usg=ALhdy29434gJ3s5N_l6UA8xEH3N_Jrnvgw
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dpb0Csp--m-Y&sa=D&usg=ALhdy2_JPz0LNIkvJr_VKLeJ4o6JsQ3BuQ
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3D79972TYl0vY&sa=D&usg=ALhdy28ZmZoMoA63qYXrP00RnC9rjEzCwQ
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DHb012UuR4nQ&sa=D&usg=ALhdy28O8HjlN_pczdxhtd0c1CnnDc371w
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DHb012UuR4nQ&sa=D&usg=ALhdy28O8HjlN_pczdxhtd0c1CnnDc371w
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dzugrz9HNxUE&sa=D&usg=ALhdy298suNL4Kle7I5h8Y5q_xKbDOmeEw
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3D6NAyYcbauA0&sa=D&usg=ALhdy28yo8grwqZGpKeBTFURSQ571U0-hA
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DfCTY3z2VGX4&sa=D&usg=ALhdy2_59UyTXsxVaVMLqv4HQu0ED3wfVg
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DAoO6UmIBqPQ&sa=D&usg=ALhdy2_IiiQRyhdkskisjrAxEWMAYQN1Tw
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DjCtZOQyli_w&sa=D&usg=ALhdy29p_OE13L2zWUCNcvnh628P1s2ULQ
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3D79972TYl0vY&sa=D&usg=ALhdy28ZmZoMoA63qYXrP00RnC9rjEzCwQ
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http://www.youtube.com/watch?v=_CsE2FLCPuU 

 

 

 

6.6. Prisma 

6.6.1. Vídeo Galera da Física 

http://www.youtube.com/watch?v=FF5k_H9JWmU 

 

6.7. Associação de espelhos laser 

 

 

6.8. Associação de espelhos imagens múltiplas (não contido no kit).  

6.7.1. Vídeos Sei Mais Física 

https://www.youtube.com/watch?v=xZU2wDwHODU 

 

6.9. Distância entre objeto e imagem (não contido no kit) 

6.9.1. Vídeo Sei Mais Física 

https://www.youtube.com/watch?v=xZU2wDwHODU 

 

6.10. Formação de imagens por espelho côncavo 

6.10.1. Vídeo Sei Mais Física 

https://www.youtube.com/watch?v=CxH1rrXl-Qg 

 

6.11. Reflexão total 

6.11.1. Vídeo Galera da Física 

http://www.youtube.com/watch?v=SUqzpZJp0MM 

 

6.12. Refração através de superfície polida e não polida 

 

6.13. Cores 

6.13.1. Vídeos Sei Mais Física 

https://www.youtube.com/watch?v=rTDjGbUxy5A 

http://www.youtube.com/watch?v=cZM6OzXfMSU 

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3D_CsE2FLCPuU&sa=D&usg=ALhdy29IsRBl8KSA4WWuVN3SfCPKXMhUag
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DFF5k_H9JWmU&sa=D&usg=ALhdy2_2g9Ckt4IoTFCRTvA_9z85esls-A
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DxZU2wDwHODU&sa=D&usg=ALhdy28Vs7h0FAWTXY_okk81rHSyH6uQfQ
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DxZU2wDwHODU&sa=D&usg=ALhdy28Vs7h0FAWTXY_okk81rHSyH6uQfQ
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DCxH1rrXl-Qg&sa=D&usg=ALhdy2959xbmCYDS2sZ10qdPB-7ID3itqA
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DSUqzpZJp0MM&sa=D&usg=ALhdy2-TryZQhyHW8RjJF6lsG3ZhR7QB-A
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DrTDjGbUxy5A&sa=D&usg=ALhdy2-gHKU-FEGjhhxeSaC4mwT1hretHg
http://www.youtube.com/watch?v=cZM6OzXfMSU
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6.13.2. Vídeos Galera da Física 

http://www.youtube.com/watch?v=B2Ci3OWl53s 

http://www.youtube.com/watch?v=jz24f1axjpM 

http://www.youtube.com/watch?v=x5FkgxZav2g 

http://www.youtube.com/watch?v=w4oTiZdNhIY 

 

6.14. Polarização 

 

6.15. Brilho das estrelas (não contido no kit).  

 

6.16. Porque o céu é azul 

 

6.17. Fantasma 

6.17.1. Vídeo Galera da Física 

http://www.youtube.com/watch?v=ogYuYLVbG5I 

 

6.18. A Luz fazendo curva 

 

6.19. Interferência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DB2Ci3OWl53s&sa=D&usg=ALhdy2_1s1GceH76fy8lTx1BCYNQNq2vPA
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3Djz24f1axjpM&sa=D&usg=ALhdy28QpqONE4wV2EWBonrDsmAILxAbQQ
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3Dx5FkgxZav2g&sa=D&usg=ALhdy292U3PG8ljfVuxife7CkdCSWOKt1g
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3Dw4oTiZdNhIY&sa=D&usg=ALhdy28N1T2xLW_N5ZsnJSGpyUbu0tLqtA
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DogYuYLVbG5I&sa=D&usg=ALhdy286EBekq9YuRpLSE0S0vJsrSKn5jQ
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7. Produto final: Disciplina Online 

             A disciplina de ótica foi dividida em quatro partes, com os títulos: Cores, 

Reflexão, Refração, e Difração e Interferência. 

As partes de títulos Reflexão e Refração tratam da ótica ondulatória e 

geométrica a partir de comparações com ondas em molas e na água. Nos livros 

analisados, a ordem desses temas não é padrão, além da maioria dos livros não 

tratar do tema Cores. 

Cores é um tema pouco trabalhado, mas muito interessante. As atividades 

chamam a atenção do aluno, aumentam o interesse dele por Física e instigam a sua 

curiosidade. Reflexão exige menos ferramentas matemáticas por ser relacionada a 

uma lei mais simples. Por isso optei pela ordem: Cores, Reflexão, Refração e, por 

último, Difração e Interferência. 

Em algumas atividades comparei os fenômenos de reflexão e refração para 

enfatizar algumas semelhanças. 

Na proposta de associação das vídeo-aulas do canal Sei Mais Física com 

vídeo-experimentos do canal Galera da Física, cada tópico contém uma lista de 

exercícios de fixação relacionada ao vídeo do canal Sei Mais Física. Essa lista pode 

ser encontrada no Apêndice 9.3. 

 

Arco-íris 

 Vídeo Galera da Física 

http://www.youtube.com/watch?v=FF5k_H9JWmU 

 

Cores 

Vídeo Sei Mais Física 

http://www.youtube.com/watch?v=cZM6OzXfMSU 

Cores: Soma 

Vídeo Galera da Física  

http://www.youtube.com/watch?v=B2Ci3OWl53s 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FF5k_H9JWmU
http://www.youtube.com/watch?v=cZM6OzXfMSU
http://www.youtube.com/watch?v=B2Ci3OWl53s
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Cores: Subtração 

Vídeo Galera da Física 

http://www.youtube.com/watch?v=jz24f1axjpM 

 

Cores: Objetos iluminados 

Vídeos Galera da Física 

http://www.youtube.com/watch?v=x5FkgxZav2g 

http://www.youtube.com/watch?v=w4oTiZdNhIY 

 

Reflexão 

Vídeos Sei Mais Física 

https://www.youtube.com/watch?v=xZU2wDwHODU 

http://www.youtube.com/watch?v=_tJbbmYHhLo 

 

Reflexão por espelho plano 

Vídeo Galera da Física 

http://www.youtube.com/watch?v=ZxIPBuqjRBo 

 

Ondas na mola 

Vídeos Sei Mais Física 

https://www.youtube.com/watch?v=rTDjGbUxy5A 

http://www.youtube.com/watch?v=_tJbbmYHhLo 

 

 Ondas na mola: Pulso 

Vídeo Galera da Física 

http://www.youtube.com/watch?v=04ECg1glu2s 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jz24f1axjpM
http://www.youtube.com/watch?v=x5FkgxZav2g
http://www.youtube.com/watch?v=w4oTiZdNhIY
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DxZU2wDwHODU&sa=D&usg=ALhdy28Vs7h0FAWTXY_okk81rHSyH6uQfQ
http://www.youtube.com/watch?v=_tJbbmYHhLo
http://www.youtube.com/watch?v=ZxIPBuqjRBo
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DrTDjGbUxy5A&sa=D&usg=ALhdy2-gHKU-FEGjhhxeSaC4mwT1hretHg
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3D_tJbbmYHhLo%26list%3DPL5D120BFFB051ADAA&sa=D&usg=ALhdy29qcaLLs1U1VMKCMAfIzW5rcIMXzA
http://www.youtube.com/watch?v=04ECg1glu2s
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Ondas na mola: Energia 

Vídeo Galera da Física 

http://www.youtube.com/watch?v=VpIcVavoFx8 

 

Ondas na mola: Reflexão 

Vídeo Galera da Física 

http://www.youtube.com/watch?v=nPAXs9cAvbA 

 

Ondas na mola: Superposição 

Vídeo Galera da Física 

http://www.youtube.com/watch?v=OdwOuCeXUsE 

 

 Reflexão na cuba de onda 

Vídeo Sei Mais Física 

http://www.youtube.com/watch?v=_tJbbmYHhLo 

Vídeos Galera da Física 

http://www.youtube.com/watch?v=PBzT9DJd9CI 

http://www.youtube.com/#/watch?v=3xzKhYANcVs 

 

Reflexão luminosa 

http://www.youtube.com/watch?v=ogYuYLVbG5I 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VpIcVavoFx8
http://www.youtube.com/watch?v=nPAXs9cAvbA
http://www.youtube.com/watch?v=OdwOuCeXUsE
http://www.youtube.com/watch?v=_tJbbmYHhLo
http://www.youtube.com/watch?v=PBzT9DJd9CI
http://www.youtube.com/#/watch?v=3xzKhYANcVs
http://www.youtube.com/watch?v=ogYuYLVbG5I
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Refração 

Vídeo Sei Mais Física 

https://www.youtube.com/watch?v=pb0Csp--m-Y 

Vídeos Galera da Física 

http://www.youtube.com/watch?v=XTHmLKBXa3U 

https://www.youtube.com/watch?v=LXPayjEW67s 

 

Refração: Convergente ou divergente 

Vídeos Galera da Física 

http://www.youtube.com/watch?v=AoO6UmIBqPQ 

http://www.youtube.com/watch?v=79972TYl0vY 

 

Refração: Fórmula dos fabricantes de lentes 

Vídeos Galera da Física 

http://www.youtube.com/watch?v=_CsE2FLCPuU 

http://www.youtube.com/watch?v=fCTY3z2VGX4 

http://www.youtube.com/watch?v=6NAyYcbauA0 

http://www.youtube.com/watch?v=jCtZOQyli_w 

 

Reflexão por anteparo côncavo 

Vídeos Galera da Física 

http://www.youtube.com/#/watch?v=NinUBaEiH0Y 

 

Reflexão por anteparo côncavo 

Vídeos Galera da Física 

http://www.youtube.com/#/watch?v=wBjR51mfqSU 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dpb0Csp--m-Y&sa=D&usg=ALhdy2_JPz0LNIkvJr_VKLeJ4o6JsQ3BuQ
http://www.youtube.com/watch?v=XTHmLKBXa3U
https://www.youtube.com/watch?v=LXPayjEW67s
http://www.youtube.com/watch?v=AoO6UmIBqPQ
http://www.youtube.com/watch?v=79972TYl0vY
http://www.youtube.com/watch?v=_CsE2FLCPuU
http://www.youtube.com/watch?v=fCTY3z2VGX4
http://www.youtube.com/watch?v=6NAyYcbauA0
http://www.youtube.com/watch?v=jCtZOQyli_w
http://www.youtube.com/#/watch?v=NinUBaEiH0Y
http://www.youtube.com/#/watch?v=wBjR51mfqSU


38 

 

Reflexão total luminosa 

Vídeo Galera da Física 

http://www.youtube.com/watch?v=SUqzpZJp0MM 

 

Difração e interferência 

Vídeos Galera da Física 

http://www.youtube.com/watch?v=JrQ1jgwKd-0 

http://www.youtube.com/watch?v=JPedschcDFk 

http://www.youtube.com/watch?v=L9SNLwWWEY0 

 

 Luz onda ou partícula 

Vídeos Sei Mais Física 

http://www.youtube.com/watch?v=eSAU8LPxO9A 

http://www.youtube.com/watch?v=s7yha6Omths 

http://www.youtube.com/watch?v=QaiDD1fKuXM 

 

Espectro eletromagnético 

Vídeos Sei Mais Física 

https://www.youtube.com/watch?v=cZM6OzXfMSU 

http://www.youtube.com/watch?v=rTDjGbUxy5A 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SUqzpZJp0MM
http://www.youtube.com/watch?v=JrQ1jgwKd-0
http://www.youtube.com/#/watch?v=JPedschcDFk
http://www.youtube.com/#/watch?v=L9SNLwWWEY0
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DeSAU8LPxO9A&sa=D&usg=ALhdy28EkrO5tCQ9u4rNFkDlUDHL2yMEzQ
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3Ds7yha6Omths&sa=D&usg=ALhdy2__2GJ0m_DEGiWE6xRYnBQof8w2JQ
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DQaiDD1fKuXM&sa=D&usg=ALhdy2-XQQF-3h_HUyGgARBbeD_B80BMZg
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DcZM6OzXfMSU&sa=D&usg=ALhdy2_fDTh-mY5jG5aPD_2hvJwERYSxqw
http://www.youtube.com/watch?v=rTDjGbUxy5A
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9.     Apêndices 

 

Referência das imagens  

http://www.dinser.com.br/ferramenta-diamante-serra-copo-furadeira.php  

http://hardwarenarede.blogspot.com.br/2012/01/os-monitores-lcd-tem-

muitas-vantagens.html  

 

Apostila distribuída no curso 2010 LUZ Paulo Yamamura p.29, 30, 31,54,79,93 

Projeto Física com demonstrações – coordenador: Fuad Saad; autor do texto 

básico de Ótica “A ciência da luz – Conceitos básicos”: Paulo Yamamura. 

 

As demais imagens foram desenhadas por mim para ilustrar a monografia, ou 

são imagens relativas ao uso e produção do Laboratório Portátil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dinser.com.br/ferramenta-diamante-serra-copo-furadeira.php
http://hardwarenarede.blogspot.com.br/2012/01/os-monitores-lcd-tem-muitas-vantagens.html
http://hardwarenarede.blogspot.com.br/2012/01/os-monitores-lcd-tem-muitas-vantagens.html
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9.1 Montagem de componentes do Laboratório Portátil – 

Ótica 

Material: 

- 2 lupas (50 e 75 mm)  

- 1 espelho côncavo 

- aquário prisma retangular 10x20 cm 

- Incenso 

- prismas (tipo aquário, 2) 

- lente cilíndrica plano-côncava 

- lentes cilíndricas plano-convexas (3) 

- lente esférica 

- anteparos com 1 e muitas fendas 

- transferidor 

- transferidor com espelho plano colado no vértice (+ 2 espelhos iguais soltos) 

- lanterna 

- laser comercial c/ lanterna (2) 

- laser montado com led 

- redes de difração (8) 

- polarizadores 

- régua 

- copo de vidro translúcido 

- anteparos de cartolina branca 
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 Construção das Lentes: 

O principal desafio na construção de um kit de ótica está na confecção das lentes, 

solucionamos esse problema, usando como matéria prima placas de acrílico de 

espessura 1,5 cm. 

Lentes côncavas e lentes convexas - Usando uma serra copo em uma furadeira 

(Figura 2), dando o formato de um disco as lentes. Após cortarmos o acrílico, 

utilizando o furo deixado pela haste guia, nós o prendemos a furadeira com um 

parafuso e uma porca bem atarraxada, de forma que o disco fique bem preso a 

furadeira (Figura 1), e 

 

 

Figura 1: Utilizando a montagem para lixar o disco acrílico 

 

usamos essa montagem para lixar o disco de acrílico. Prendendo a lixa d’água à 

mesa e mantendo a furadeira na posição horizontal nós lixamos o acrílico 

começando por lixas de número 80 (usadas para deixar uniforme) até a 600(usada 

para dar o primeiro polimento), tomando o cuidado de manter a lixa molhada durante 

todo o processo. Depois aplicamos a pasta polidora, usando estopa. 

Prendendo a lente no balcão com um torno e utilizando estopa entre os braços para 

não arranhar as faces da lente, cortamos o disco de acrílico ao meio usando como 

referência o furo deixado pela haste guia da furadeira, tomando o cuidado para que 

a face plana da lente plano-convexa seja realmente plana.  

Com o material que sobrou do corte feito no acrílico, cortamos com a serra 

as lentes plano côncavas. Depois lixamos e polimos todas as faces rugosas das 

lentes (pode-se deixar uma lente sem polir para mostrar a diferença de transmissão 

da luz através de meios translúcidos e transparentes). 
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 (Imagem do acrílico após o corte) 

 

Cuidados especiais: Após polir as lentes, evitar contato com a face polida. 

procure usar a lixa apoiada na mesa para evitar curvas indesejadas na lente. 

Tome cuidado para manter a lente sempre horizontal, de modo a lixar por igual toda 

a lente. 

 

(A figura mostra serra copo acoplada a furadeira) 

 

 

Reutilizando materiais 

Alguns elementos de nosso kit são de elevado preço, portanto, optamos por 

reutilizar alguns materias, são os casos dos polarizadores e das malhas difrativas, 

ambas retiradas de um monitor de LCD quebrado. 
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(A figura representa os componentes de uma tela de LCD) 

 

Como a imagem mostra, o monitor é composto por duas folhas de polarizadores, e 

um elemento difusor, que é constituído de duas ou três malhas difrativas. Para a 

composição do nosso kit, recortamos uma das malhas em pequenos retângulos e as 

pusemos em pequenas molduras, de forma que fossem fáceis de manusear, e que 

não danificasse as malhas. 

De forma semelhante obtemos os polarizadores, a única diferença, é que é 

necessária uma limpeza no polarizador, já que em geral essa folha é colada a um 

suporte. 
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(A imagem mostra a produção das lentes) 

 

 

 

(A imagem mostra o efeito de refração e reflexão mostrado com as lentes 

que nós produzimos) 

 

 

 

 

(A figura experimento que o ângulo que o raio de incidência faz com o 

espelho é igual ao ângulo que o raio refletido faz com o espelho) 
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9.2 Roteiros de Atividades 

 
Esse material contém 19 atividades, ou grupos de experimentos, agrupadas 

por conteúdo e objetivos. Cada grupo pode conter um ou mais experimentos. 
Os experimentos aqui descritos são uma coleção recolhida a partir de 

exercícios dos cursos Desenvolvimento de Experimentos para subsidiar o ensino de 
Física, que teve como Coordenador o Professor Doutor Fuad Daher Saad. Como 
ministrantes Carlos Eduardo Freitas e Cristiane dos Santos e Santos em julho de 
2011 dentro do VII encontro IF-USP e “Abordagem experimental de tópicos de Ótica” 
coordenada por Mikya Muramtsu e ministrado, também por Danilo Claro Zanardi, 
Gabriel Oliveira Steinicke, Marcel de Souza Paulo e William dos Santos oferecido em  
julho de 2012 dentro do evento “4º Encontro USP - Escola”. E do livro “Física mais 
que Divertida”, “Physics Demonstrations” e alguns sites. As referências utilizadas em 
cada experimento estão discriminadas na descrição de cada um, tornando-a auto-
suficiente e permitindo que o texto seja consultado apenas no experimento de 
interesse do leitor. 

Os experimentos estão apresentados segundo o modelo: 
  
Nome do Grupo: 
 
 Conteúdo: Cita tópicos do currículo do ensino médio que podem ser 

abordados com esses experimentos. 
 
 Objetivo: Que podem ser alcançados com esses experimentos 
 
  Experimento: 
 
  Material: Lista os materiais que devem ser utilizados para realização do 

experimento 
 
  Procedimento: Descreve o procedimento para a realização do 

experimento.  
 
  Cuidados especiais: Cita alguns cuidados a serem tomados. 
 
   Imagem: Ilustra a montagem do kit e/ou mostra o efeito do experimento. 
  
  Alternativa: cita alternativas de roteiro de montagem ou de experimentos 

que tratem do mesmo assunto, muitas vezes presentes nas referências utilizadas. 
 
  Referências: cita as referências utilizadas para construção do roteiro. 
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Material: 
 

             - 2 lupas (50 e 75 mm)  
             - 1 espelho côncavo 
             - aquário prisma retangular 10x20 cm 

- prismas (tipo aquário, 2) 
- lente cilíndrica plano-côncava 
- lentes cilíndricas plano-convexas (3)  

             - lente esférica 
- anteparos com 1 e muitas fendas 
- transferidor 
- transferidor com espelho plano colado no vértice (+ 2 espelhos iguais 

soltos) 
- lanterna  
- laser comercial c/ lanterna (2) 
- laser montado com led 
- redes de difração (8) 
- polarizadores 
- régua 
- copo de vidro translúcido 
- anteparos de cartolina branca 
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Atividades 
 

 
9.2.1. Câmara escura 
 
 Conteúdo: (I) propagação retilínea da luz 
                    (II) Formação de imagens invertidas por câmaras escuras 

abertas e fechadas 
                    (III) Física da visão 
 
 Objetivo: ilustrar o funcionamento do olho e de câmeras fotográficas. 
 
  9.2.1.1. Aberta 
 
  Material: Anteparo de cartolina branca (cartão) e lanterna 
 
  Procedimento: Fazer um furo no cartão, em seguida movimentar o cartão 

até focalizar a imagem da janela (ou da lanterna), formada através do furo, na 
parede. 

 
  Cuidados especiais: A experiência deve ser feita com a luz da sala 

apagada, mas funciona bem mesmo à luz do dia. O furo não deve ser muito grande, 
para que a imagem fique mais nítida. 

 

 
(ilustra a montagem do experimento) 

 
Alternativa: Usar um suporte para o cartão. 
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            9.2.1.2. Fechada 
 
     Material: (I) Câmara escura fechada com fundo de papel vegetal 
                     (II) Objeto (se for colorido produz mais impacto visual) 

                                  (III) Lanterna 
 

                    Procedimento: Ilumine o objeto e posicione a câmara escura com o 
furo voltado para o objeto iluminado. Observe a formação da imagem sobre o papel 
vegetal. 

 
                  Referências: (I) http://www.brasilescola.com/fisica/construcao-uma-
camara-escura-orificio.htm 
                                        (II) http://www.youtube.com/watch?v=fVi8NhD8BAE 

                           (III) Física mais que divertida, página 72 
  

 

 
(ilustra a aparência externa da câmara escura) 

 
9.2.2. Reflexão especular 
 
  Conteúdo: Lei da Reflexão 
 
  Objetivo: Entender o funcionamento dos espelhos planos. 
 
  Material: (I) Transferidor com espelho 
                  (II) Laser 
 
  9.2.2.1. Vários feixes: Coloque o anteparo com muitas fendas próximo ao 

laser. Mire o feixe laser na direção do espelho e gire o transferidor para observar 
como os raios são refletidos. 

 
  9.2.2.2. Feixe único: Coloque o anteparo de uma só fenda próximo ao 

laser. Mire o feixe do laser no espelho, em direção ao centro do transferidor. Gire o 
transferidor sem desalinhá-lo com o laser e observe que o ângulo que o raio de 
incidência faz com o espelho é igual ao ângulo que o raio refletido faz com o 
espelho. 

 

http://www.brasilescola.com/fisica/construcao-uma-camara-escura-orificio.htm
http://www.brasilescola.com/fisica/construcao-uma-camara-escura-orificio.htm
http://www.brasilescola.com/fisica/construcao-uma-camara-escura-orificio.htm
http://www.youtube.com/watch?v=fVi8NhD8BAE
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(ilustra a montagem do experimento) 

 
  Cuidados especiais: 

          (I) Não mire o laser nos olhos, pois isso poderá causar um dano 
permanente à visão. 

          (II) É preciso colimar o feixe antes de usá-lo; portanto, utilize a lente 
convergente (Plano côncava) e o anteparo com muitas fendas colocando-o junto à 
lente, faça o feixe do laser incidir na parte plana da lente através das fendas do 
anteparo, e movimente a lente até que os raios saiam dela paralelos. 
 

 
(mostra o funcionamento do experimento presente no kit)  

 
 

 
 Defeitos: 

(i) Para uma boa visualização dos raios refletidos é necessário praticar a 
experiência com diversas orientações do feixe laser. 

(ii) O procedimento de colimação do feixe não é muito prático, mas permite 
melhor rendimento da experiência. 

 
Referências: Luz no fim do Túnel (pag. 69). Física mais que divertida 
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9.2.3. Lei de Snell (Refração) 
 
Conteúdo: Refração 
 
  Objetivo: Demonstrar a Lei de Snell 
 
  Material: (I) Aquário 
                  (II) Laser 

                               (III) Leite em pó 
 
  Procedimento: Coloque água no aquário e misture um pouco de leite (para 

permitir melhor visualização do feixe refratado). Faça incidir o feixe do laser sobre a 
superfície superior da lâmina de água. Você poderá observar a diferença entre os 
ângulos que o raio de incidência e que o raio refratado fazem com a reta normal à 
superfície. Com uma caneta, trace linhas sobre o vidro do aquário acompanhando o 
trajeto do feixe luminoso e meça os ângulos de incidência (i) e refração (r) com um 
transferidor. O experimento pode ser usado como uma demonstração quantitativa da 
lei de Snell e como uma medida do índice de refração da água. Para isso, repita o 
procedimento com vários ângulos de incidência, construa um gráfico de sen (i) em 
função do sen (r) e meça sua inclinação. 

 
  Cuidados especiais: Não mire o laser nos olhos, pois isso poderá causar 

um dano permanente à visão. 
 

 
(mostra o funcionamento do experimento) 
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9.2.4. Índice de refração 
 
  Conteúdo: diferentes índices de refração. 
 
  Objetivo: Mostrar que os raios mudam de direção apenas quando os 

meios tem índice de refração diferente 
 
  Material: Recipientes finos de vidro com água, glicerina e ar e um pequeno 

aquário 
 
  Procedimento: Ao observar o recipiente com ar fora do aquário você não 

vê mudança no tamanho dos objetos através dele, mas quando o coloca na água 
você poderá reparar. Da mesma forma, você poderá fazer com os outros recipientes. 

   
(mostra como deve ser montado o experimento) 

 
  Referência: Curso USP- Escola 2012 

 

 
(ilustra o experimento proposto) 
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9.2.5. Formação de imagens por lentes 
 
  Conteúdo: Lentes, imagens reais, foco 
 
  Objetivo: (I) Mostrar como se comportam os raios luminosos quando 

passam pelas lentes. 
                   (II) Mostrar a formação de imagens reais por lentes 

convergentes 
                     (III) Exibir o papel do foco de uma lente 
 
  Material: (I) Lupas 
                  (II) Lente plano-côncava 
                  (III) Lente plano-convexa 
                  (IV) Laser led 
                  (V) Superfície branca ou pautada de apoio 

                    (VI) Anteparo com várias fendas 
 

9.2.5.1. Dioptro: Coloque o anteparo com várias fendas na frente do 
feixe do laser led, e uma lente plano-convexa, para colimar o 
feixe, ou seja, deixar os raios paralelos, depois disso coloque 
outra lente plano-convexa ou a lente plano-convexa, assim você 
pode observar o efeito que as lentes provocam nas trajetórias 
dos raios. 

Com a superfície pautada se pode mostrar que os raios realmente estão 
paralelos. 

 

                  
(ilustra o funcionamento e a montagem do experimento)  

 
9.2.5.2. Lupa: Com uso de uma lanterna, ou mesmo de luz natural 

proveniente de uma janela, você poderá focalizar a imagem 
destas na parede quando a luz refletida por elas passar por uma 
lente convergente. 

 
  Cuidados especiais: Não aponte o laser para os olhos, pois pode causar 

danos permanentes à retina. 
 

9.2.5.3. Garrafa: Encha de água a garrafa e enrosque a tampa 
apertando-a bem. Está pronta sua lente. Num ambiente escuro 
projete a luz da lanterna numa parede. Encoste a lanterna na 
lente e veja o que acontece. Coloque um dedo apontando para 
cima atrás de um copo d’água (cilíndrico) e veja o que acontece 
com dedo. 
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     Alternativa: 
Lente Esférica com lâmpada de filamento pág. 66 Física mais que divertida 

 
  Referências: Explorando o Raio Laser (p. 76). Física mais que divertida. 

 

 
(ilustra o efeito do experimento) 

 
 

9.2.6. Prisma 
 
  Conteúdo: Decomposição da Luz 
 
  Objetivo: Mostrar a formação da luz branca 
 
  Material: Luz branca colimada, prisma (tipo aquário) 
 
  Procedimento: Ligue a fonte de luz na direção do prisma de modo que a 

luz percorra o maior caminho possível dentro do prisma, ou seja, passando uma luz 
branca colimada através da quina do prisma. Assim poderá ser observado o arco-íris 

 
  Cuidados especiais: A fonte de luz deve ser colimada e intensa 
  
  Alternativa: (I) Usar como prisma um espelho imerso em água para 

substituir o prisma 
 

.  
(ilustra montagem do experimento sugerido como alternativa) 

                     (II) Usar a luz solar para demonstrar 
                     (III) Usar várias fontes de luz branca diferentes para mostrar a 

diferença entre os arco-íris formados. 
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  Referências: Prism Rainbow (pag.232). Physics Demonstrations, Julien 
Clinton Sprott. 
 

9.2.7. Associação de espelhos 
 
  Conteúdo: Associação de espelhos 
 
  Objetivo: Mostrar a mudança na direção do feixe de luz 
 

9.2.7.1. Material: Espelhos, laser 
 
  Procedimento: Posicione os dois espelhos com certo ângulo entre eles de 

modo a formarem um diedro. Aponte o feixe laser para um dos espelhos e faça com 
que o outro espelho receba os raios refletidos, acompanhando a trajetória do feixe. 
Em seguida, mude o ângulo que o segundo espelho faz com o primeiro. 

 
  Cuidados especiais: Não aponte o laser para os olhos, pois pode causar 

danos permanentes à retina. 

 
(funcionamento do experimento com material contido no kit) 

 
9.2.7.2. Material: Espelho plano, 2 tubos de PVC de 4 a 5 cm de 

diâmetro, arame, dobradiça, lanterna 
 

              Desenvolvimento: Fixe a dobradiça nos dois tubos com arame, de modo a 
poder variar o ângulo entre eles. Como que os tubos em V, com o espelho plano 
próximo às duas extremidades em contato. Encaixe a lanterna acesa num dos tubos 
mantido fixo, e olhando através do outro tubo. 

 
 Referências: Luz no fim do túnel (pág. 69). Física mais que divertida. 
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9.2.8. Associação de espelhos imagens múltiplas 
 
  Procedimento: Coloque um objeto entre os espelhos que unidos por um 

vértice fazem um ângulo menor que 180º e observe a formação que o número de 
imagens muda com o ângulo. 

 
(mostra o funcionamento do experimento proposto) 

 
 

  Referência: Curso USP- Escola 2012 
 

 
9.2.9. Distância entre objeto e imagem 
 
  Conteúdo: Reflexão 
 
  Objetivo: Mostrar que em um espelho plano a distância entre o objeto e o 

espelho e a imagem e o espelho é a mesma. 
 
  Material: Espelho e dois objetos iguais (bonequinhos). 
  Procedimento: Coloque o espelho vertical e um objeto na parte da frente e 

olhando para imagem do objeto, no espelho, coloque o outro objeto “em cima”, ou 
seja, na parte de trás do espelho. Depois verifique que a distância é igual. 

 
                Referência: Fantasma atrás do espelho (pag.68). Física mais que 
divertida 

 
 

9.2.10. Formação de imagens por espelho côncavo 
 
  Conteúdo: Imagens com inversão de paridade e imagens reais em espelho 

côncavo 
 
  Objetivo: Explicar a inversão de paridade provocada pela reflexão 
 
  Material: Espelho côncavo, laser 
 
  Procedimento: Primeiro aponte o feixe laser com a placa "I love U" na 

direção da parede e observe como estão as palavras, depois aponte o feixe laser na 
direção do espelho e focalize os dizeres num anteparo (pode-se utilizar a parede 
para este fim). Observe que o tamanho da imagem varia com a distância do laser 
até o espelho e com a distância do espelho até a parede. Verifique também a dupla 
inversão da imagem. 
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  Referências: Explorando o raio laser (p. 76). Física mais que divertida 

 
9.2.11. Reflexão total 
 
  Conteúdo: Reflexão total 
 
  Objetivo: (I) Mostrar o funcionamento da fibra ótica 
                   (II) Entender o aspecto espelhado da superfície do aquário. 
 
  Material: Aquário, laser 
 
  Procedimento: Em um aquário com água, aponte o feixe laser através de 

uma das faces em direção a superfície da água. Mude a inclinação do feixe laser e 
observe o raio sendo refletido. 

 
                 

 Cuidados especiais: 
(I) Não mire o laser nos olhos, pois isso poderá causar um dano 

permanente à visão. 
         (II) A visualização do fenômeno é melhor no escuro 

 

 
(ilustra o funcionamento do experimento) 

 
  Referências: (I) Física mais que Divertida (p. 74) 
                         (II) Apostila Luz - USP - capítulo 2 - reflexão total 
                         (III) Explorando o raio laser (p. 75). Física mais que divertida. 
 
  Outras ideias: (I) Spiral Ligth Guide (pag.242). Julien Clinton Sprott- 

Physics demonstrations 
                           (II) Water Ligth Guide (p. 245). Julien Clinton Sprott- 

Physics demonstrations 
                           (III) Mangueira de Luz (pág. 74). Física mais que divertida  
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(ilustra o funcionamento do experimento) 

 
 

9.2.12. Refração através de superfície polida e não-polida 
 
  Conteúdo: Difusão 
 
  Objetivo: Mostrar que a rugosidade da superfície interfere na transmissão 

dos raios de luz. 
 
  Material: Apontadores laser, lanterna (que vem embutida no apontador 

laser), copo translúcido e lentes plano-convexa (polida e não polida), água. 
 

        
 Procedimento: Coloque um apontador laser dentro do copo e ligue a 

lanterna nele embutida. Molhe uma parte do copo com um pouco de água para 
mostrar que a superfície não polida transmite melhor a luz quando suas rugosidades 
são preenchidas com água. 

 

 
(mostra o funcionamento do experimento proposto) 

 
                    (II) Ligue os dois apontadores laser, cada um apontado na 

direção de uma lente, e observe que a lente não polida transmite o feixe com menos 
intensidade. 
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9.2.13. Cores 
 
    Conteúdo: Composição da luz branca e colorida 
 
    Objetivo: (I) Mostrar a diferença prática entre mistura de tintas e mistura 

de cores. 
                                 (II) Mostrar a formação da luz branca 

 
    Material: Caixa contendo dado mágico, fontes de luz azul, verde e 

vermelha. Precisamos de objetos totalmente brancos, vermelhos e azuis. 
 
    Procedimento: 
    (I) Mostre a composição da luz branca ligando ao mesmo tempo as três 

lâmpadas, ajustando a intensidade de cada uma. 
    (II) Coloque os objetos coloridos dentro da caixa e mostre que, 

dependendo da iluminação, eles ficam com cores diferentes. Depois se pode pedir 
que os alunos descubram quais as cores que estão em um lado do dado ligando 
uma luz de cada vez. Eles poderão descobrir por eliminação. 

 
    Cuidados especiais: Escolha um lado do dado onde haja cores 

primárias. 
 

 
(ilustra o funcionamento do experimento) 

 
    Referências:  https://www.youtube.com/watch?v=0DaXxKzQHP0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0DaXxKzQHP0
https://www.youtube.com/watch?v=0DaXxKzQHP0
https://www.youtube.com/watch?v=0DaXxKzQHP0
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9.2.14. Polarização 
 
    Conteúdo: Polarização 
 
    Objetivo: Mostrar o funcionamento de associação de polarizadores 

(óculos escuros) 
 
    Material: 2 polarizadores 
 
    Procedimento: Dispor as lentes polarizadoras uma paralela a outra e 

olhá-las de frente, depois girar uma delas para observar o efeito. 
 
    Cuidados especiais: 

 
(ilustra o funcionamento de um polarizador) 

 
    Referências: (I) Apostila de ótica da USP. 

            (II) Mago da Física: 
https://www.youtube.com/watch?v=WQo9tGUEcTc 

                            (III) Física Mais que Divertida (p. 73). 
 

 
9.2.15. Brilho das estrelas 
 
 Conteúdo: Luz 
 
    Objetivo: Mostrar o porquê vemos as estrelas cintilando 
 
    Material: Laser, bico de bunsen 
 
    Procedimento: Em um ambiente de baixa luminosidade, aponte o feixe 

laser para a parte superior do bico de bunsen e observe num anteparo, que pode ser 
uma parede, o ponto de luz cintilando, compare apontando o laser diretamente para 
o anteparo. 

 
    Cuidados especiais: Não aponte o laser para os olhos, pois pode causar 

danos permanentes à retina. 
 
    Referências: Twinkling Star (p. 240). Physics Demonstrations, Julien 

Clinton Sprott. 
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9.2.16. Por que o Céu é azul? 
 
    Conteúdo: Espalhamento seletivo (ou Rayleigh) 
 
    Objetivo: Mostrar o porquê que o céu é azul e o sol amarelo 
 
    Material: Leite desnatado, aquário, conta gota, lanterna 
 
    Procedimento: Em um aquário com água, coloque algumas gotas de leite 

desnatado, e misture bem. Aponte a lanterna para o aquário de modo que o feixe 
faça o maior caminho dentro do aquário, ao adicionar leite, pode-se observar que as 
laterais do aquário ficaram azuladas e olhando na direção do feixe, pode-se 
observar que ele estará amarelado. Para mostrar a cor do sol ao se por poderá ser 
adicionado mais leite até que o feixe fique avermelhado. 

 
    Cuidados especiais: Use leite desnatado, pois tem partículas menores 

que as do leite integram que contém partículas de gordura. 
 
    Referências: (I) Rayleigh scattering (pag.248). Physics Demonstrations, 

Julien Clinton Sprott. 
                           (II) USP 

                                        (III)Pág.73 Física mais que divertida 
 

 
9.2.17. Fantasma 
 
    Conteúdo: Reflexão 
 
    Objetivo: Ilustrar o uso da reflexão  
 
    Material: Placa de vidro ou acrílico, fonte de luz 
 
    Procedimento: Um pedaço de vidro plano bem limpo, colocado na 

vertical, funciona como um espelho, então coloque uma vela na parte da frente outra 
na parte de trás na com a mesma distância até o vidro, acenda a vela da frente, o 
que será observado é que as duas velas estão acesas. 

 
    Material: Vidro plano de 30x 250 x 2 mm; vela; copo transparente; massa 

de modelar 
 
    Referências: (I) Física com demonstrações, Óptica - A ciência da Luz 

                                       (II) Pepper’s Ghost, (pag. 255). Physics Demonstrations, 
Julien Clinton Sprott. 
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9.2.18. A luz fazendo curva 
 
    Conteúdo: Refração 
 
    Material: Aquário, Leite em pó, álcool, laser 
 
    Procedimento: Coloque água no aquário com poucas gotas de leite para 

facilitar a visualização, depois coloque álcool no aquário vagarosa e 
cuidadosamente. Aponte o feixe laser na direção do aquário, movimente o feixe 
laser e observe que a luz não segue uma trajetória retilínea dentro do aquário. 

 

 
(ilustra o funcionamento do experimento) 

 
    Referências: 02- “Dobrando” o raio laser, Apostila Luz. P. Yamamamura 

p. 29 
 

 
9.2.19. Interferência 
 
    Conteúdo: Interferência 
 
   Objetivo: Mostrar uma das evidências do aspecto ondulatório da luz 
 
   Material: Duas placas de vidro e um laser 
 
   Procedimento: Coloque as placas de vidro uma em cima da outra fazendo 

um pequeno ângulo entre elas, aponte o feixe laser para a de cima e observe que ao 
se movimentar você pode verificar a variação da luminosidade do laser. 

 
  Referências: Curso USP - Escola 2012 
 

 
(ilustra a montagem do experimento) 
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9.3. Atividades Canal Galera da Física 

Esse apêndice é uma lista de atividades que procuram avaliar e aprofundar os 

conteúdos trabalhados nos vídeos. 

Essas atividades propõem alguns problemas que não tem uma única resposta, 

conhecido como problemas abertos que tem como objetivo, nesse caso, fazer com 

que o aluno reflita, compare seu dia-a-dia ao modelo apresentado. 

Geralmente há uma lista de atividade para cada vídeo do canal Galera da Física.  

Os vídeos estão agrupados por tema. 

São apresentados segundo o modelo: 

 

             Tema dos vídeos 

link apresenta o link do vídeo no YouTube 

Descrição: descreve o vídeo, pode ou não ser apresentada ao aluno. 

Atividades numeradas, o '*' aumenta segundo a dificuldade do exercício. 

 Em negrito encontra-se um conceito fundamental a ser acrescentado. Sem ele 

é difícil responder corretamente ao exercício seguinte quando há. 

arco-íris 

http://www.youtube.com/watch?v=FF5k_H9JWmU 

Descrição: Mostra a produção de arco-íris 

*1) Que elementos são necessários para produzir um arco-íris? 

***2) Sabemos que a velocidade de propagação da luz em um meio material 

transparente depende de sua cor. Qual conceito podemos relacionar ao fenômeno do 

arco-íris? 

3) Utilize o prisma do Laboratório Portátil para entender melhor a formação do arco-íris 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FF5k_H9JWmU
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Cores 

-Soma 

http://www.youtube.com/watch?v=B2Ci3OWl53s 

Descrição: Mostra a composição da luz branca 

*1) Quais são as principais cores necessárias para se formar a luz branca? 

**2) No vídeo, vemos que a mistura destas luzes nos fornecem 3 outras cores. O Padrão 

RGB pode formar muitas cores, afirma o vídeo; como? 

-Subtração 

http://www.youtube.com/watch?v=jz24f1axjpM 

Descrição: Mostra o sistema de cores de impressão 

*1) Iluminamos um objeto com luz branca e o vemos amarelo; como você explica isso? 

**2) Como funciona o sistema de cores de impressão? 

-Objetos iluminados 

http://www.youtube.com/watch?v=x5FkgxZav2g 

Descrição: Mostra que a cor com que enxergamos um objeto depende da cor da luz que 

o ilumina. 

http://www.youtube.com/watch?v=w4oTiZdNhIY 

Descrição: Mostra com que cor vemos objetos iluminados por lâmpadas de diferentes 

cores. 

**1) Por que quando apagamos uma das lâmpadas um dos quadrados escurece? 

*2) Se houvesse um quadrado amarelo, com que cor ele ficaria se apagássemos a luz 

vermelha? ou a verde? ou a azul? 

 

Reflexão por espelho plano 

http://www.youtube.com/watch?v=ZxIPBuqjRBo 

http://www.youtube.com/watch?v=B2Ci3OWl53s
http://www.youtube.com/watch?v=jz24f1axjpM
http://www.youtube.com/watch?v=x5FkgxZav2g
http://www.youtube.com/watch?v=w4oTiZdNhIY
http://www.youtube.com/watch?v=ZxIPBuqjRBo
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Descrição: Mostra a reflexão de raios luminosos por um espelho plano e destaca que 

um raio refletido parece vir de um ponto atrás do espelho. 

**1) O professor diz que um raio refletido “parece ter origem … no ponto P’, simétrico a 

P.” 

O que significa nesta frase a palavra “simétrico”? 

*2) Compare a distância entre o ponto P e o espelho com a distância entre o ponto P’ e 

o espelho e diga se elas são iguais ou diferentes. Se elas forem diferentes, diga qual é a 

maior. 

*3) A figura abaixo mostra os pontos P e P’, o espelho e um raio incidente sobre o 

espelho. Desenhe o raio refletido. 

 

 

Experimento Reflexão Especular 

http://www.youtube.com/watch?v=QAj9iYXPL-A 

 

Descrição: Mostra a reflexão de raios luminosos por um espelho plano e destaca a 

igualdade entre os ângulos formados entre os raios luminosos e uma reta perpendicular 

ao espelho, chamada de normal. 

http://www.youtube.com/watch?v=QAj9iYXPL-A
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**1) O professor pede que você “observe a igualdade entre o ângulo de incidência e o 

ângulo de reflexão.” Defina estes 2 ângulos, com base no que o vídeo mostra, 

identificando as retas que formam cada um deles. 

*2) O esquema abaixo mostra os raios incidente e refletido e a normal ao espelho. 

Identifique com a letra I o raio incidente, com a letra R o raio refletido, com a letra N a 

reta normal ao espelho, com a letra i o ângulo de incidência e com a letra r o ângulo de 

reflexão 

 

**3) As 2 figuras abaixo representam raios refletido e incidente num espelho plano e a 

reta normal ao espelho. As duas contêm erro. Acho o erro de cada uma. 

 

***4) Use o experimento “Reflexão Especular” do Laboratório Portátil e responda: se 

você mirar o feixe laser na direção do espelho e usar o transferidor para observar como 

os raios são refletidos, o que ocorre com o ângulo de reflexão quando você muda o 

ângulo de incidência? Que regra você pode confirmar a respeito da relação entre estes 

2 ângulos? 

Ondas na mola 

Pulso 
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http://www.youtube.com/watch?v=04ECg1glu2s 

Descrição: Mostra a produção e propagação de pulsos transversais e longitudinais sobre 

uma mola. 

*1) Caracterize a diferença entre um pulso transversal e um pulso longitudinal no que se 

refere ao movimento das espiras da mola. 

**2) Cite um exemplo na natureza onde se identifica a presença de um pulso 

transversal. 

***3) Desafio: em que fenômeno físico do seu cotidiano aparecem pulsos longitudinais? 

Energia 

http://www.youtube.com/watch?v=VpIcVavoFx8 

Descrição: Mostra uma garrafa sendo derrubada por um pulso transversal. 

*1) Porque a garrafa cai? 

**2) Formule uma frase que relacione o acontecimento mostrado no vídeo com a ideia 

de que um pulso carrega energia. 

**3) Lance mão do princípio de conservação da energia para responder à pergunta: a 

energia carregada pelo pulso depois que ele derruba a garrafa é menor, maior ou igual à 

energia que ele carregava antes? 

***4) A energia carregada por um pulso está relacionada com sua amplitude. Desafio: 

como você poderia assegurar experimentalmente que sua resposta ao item anterior está 

correta? 

Reflexão 

http://www.youtube.com/watch?v=nPAXs9cAvbA 

Descrição: Mostra a diferença entre a reflexão de um pulso transversal quando a 

extremidade da mola está solta e quando esta extremidade está presa. 

*1) Em qual dos casos a reflexão inverte o pulso? 

*2) Em qual dos casos a reflexão não inverte o pulso? 

http://www.youtube.com/watch?v=04ECg1glu2s
http://www.youtube.com/watch?v=VpIcVavoFx8
http://www.youtube.com/watch?v=nPAXs9cAvbA
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Superposição 

http://www.youtube.com/watch?v=OdwOuCeXUsE 

Descrição: Mostra a superposição de dois pulsos transversais. 

*1) O que acontece com a amplitude da onda resultante na interferência construtiva? 

*2) O que acontece com a amplitude da onda resultante na interferência destrutiva? 

***3) Quando dois pulsos de mesma amplitude interferem destrutivamente, o ponto da 

mola que está bem no meio do percurso entre os dois pulsos fica praticamente parado - 

confira isto revendo o vídeo. Desafio: o que aconteceria com este ponto quando os dois 

pulsos que interferem destrutivamente têm amplitude diferente? 

Reflexão na cuba de onda 

http://www.youtube.com/watch?v=PBzT9DJd9CI 

Descrição: mostra frentes de ondas planas sendo refletidas por um anteparo plano. 

*1) Como uma crista da onda se comporta depois de bater no anteparo? Todas as 

cristas de onda se comportam da mesma maneira? 

**2) Generalize as observações feitas até agora e encontre uma regra geral para esse 

comportamento. 

**3) Esta regra geral é também verdadeira para os raios de luz refletidos por um 

espelho? Justifique sua resposta. 

***4) Escreva uma frase comentando a afirmação: "O modelo ondulatório consegue 

explicar a reflexão da luz por um espelho." 

http://www.youtube.com/#/watch?v=3xzKhYANcVs 

Descrição: mostra ondas circulares na cuba de onda 

Vamos chamar de objeto o ponto que é a origem da perturbação que é feita na 

água, e de imagem o ponto onde as ondas se encontram depois de refletidas pelo 

anteparo. 

http://www.youtube.com/watch?v=OdwOuCeXUsE
http://www.youtube.com/watch?v=PBzT9DJd9CI
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***1) Onde parece ser formada a imagem? Observe as retas que estão desenhadas no 

vídeo. 

Refração 

http://www.youtube.com/watch?v=XTHmLKBXa3U 

Descrição: mostra a refração de ondas planas e ondas circulares. O vídeo deixa claro 

que a onda tem velocidades diferentes antes e depois da reta sinalizada. 

*1) O vídeo identifica os lados direito e esquerdo da reta sinalizada com as palavras 

“meio 1” e “meio 2”. O que acontece com a velocidade da onda quando ela passa do 

meio 1 para o meio 2? 

**2) O que acontece com a distância entre duas cristas ao passarem do meio 1 para o 

meio 2? 

**3) A direção de propagação de uma onda plana é caracterizada pela direção de uma 

reta perpendicular às frentes de onda. Quando as ondas planas mudam de meio, o que 

ocorre com o ângulo entre sua direção de propagação e a normal à reta que separa os 2 

meios? Em qual dos 2 meios este ângulo é menor? 

**4) Compare suas respostas aos itens 1 e 3 e generalize: quando uma onda plana sofre 

refração, o ângulo entre sua direção de propagação e a normal é maior no meio onde 

sua velocidade é maior ou no meio onde sua velocidade é menor? 

https://www.youtube.com/watch?v=LXPayjEW67s 

Descrição: Mostra um feixe laser sendo apontado para uma placa transparente de face 

semicircular (lente plano-convexa). 

**1) Rotule os meios que apareceram no vídeo (interior da placa e exterior à placa) 

como meio 1, meio 2, de modo que a velocidade da luz no meio 1 seja maior que sua 

velocidade no meio 2 (v1>v2). Que raciocínio você utilizou para rotular? 

***2) Escreva uma frase comentando a afirmação: "O modelo ondulatório consegue 

explicar qualitativamente a refração da luz quando ela muda de meio ao longo de sua 

propagação." 

***3) Use o experimento “Lei de Snell” do laboratório portátil e faça a atividade do Folhetim 

(Galera da Física) para verificar a lei de Snell. 

http://www.youtube.com/watch?v=XTHmLKBXa3U
https://www.youtube.com/watch?v=LXPayjEW67s
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(disponível em http://www.galeradafisica.com.br/fe/25/teste.pdf) 

 
 
 
Exercitando a refração da luz 
 
As fotografias a seguir mostram, para diversos ângulos de incidência, o 

comportamento de um raio luminoso que se propagando no ar, encontra a superfície 
plana de um semicírculo de acrílico: 
 

 

Complete a tabela abaixo com os valores do ângulo de incidência (i) e os 
respectivos ângulos de refração (r). 

http://www.galeradafisica.com.br/fe/25/teste.pdf
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3) Complete a tabela seguinte com os valores dos senos dos ângulos (i) e (r) 
anteriores, e lance-os no par de eixos. Levando-se em conta os erros experimentais, 
pode-se dizer que existe uma proporção direta entre esses valores? 
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4) Qual das relações a seguir melhor descreve o comportamento da luz na 

refração ar/acrílico? 
 
5) Quanto vale a velocidade da luz no acrílico? (considere var= 3,0 x 108m/s). 
 
6) Determine o índice de refração do acrílico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refração Luminosa 

Convergente ou divergente 

http://www.youtube.com/watch?v=AoO6UmIBqPQ 

Descrição: Mostra que, dependendo do meio onde está inserida a lente, os raios que 

incidem paralelos podem, depois de atravessar a lente, convergir ou divergir. 

**1) Como se comportam os raios depois de atravessarem a lente quando ela está fora 

do aquário, envolvida por ar? 

http://www.youtube.com/watch?v=AoO6UmIBqPQ
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**2) Como se comportam os raios refratados pela lente quando ela está dentro do 

aquário com água? 

**3) Qual deve ser a relação entre os índices de refração de uma lente plano-convexa e 

do meio que a cerca para que a lente seja convergente? E para que ela seja divergente? 

http://www.youtube.com/watch?v=79972TYl0vY 

Descrição: Mostra alguns tipos de lente e se elas fazem convergir ou divergir um feixe 

de raios paralelos que as atravessa, dependendo do meio em que estão inseridas. 

**1) O vídeo apresenta alguns tipos de lente. Caracterize uma lente ... (você pode usar 

desenhos): 

a) … biconvexa 

b) … plano-convexa 

c) … plano-côncava 

d) … bicôncava 

e) … menisco - 

I) convergente 

            II) divergente 

**2) Classifique esses tipos de lente como convergente ou divergente, supondo que são 

lentes de vidro imersas no ar. 

***3) Repita a questão anterior para lentes de vidro imersas na água. 

***4) Uma lente biconvexa de ar imersa na água se comporta como convergente ou 

divergente? 

Fórmula dos fabricantes de lente 

http://www.youtube.com/watch?v=_CsE2FLCPuU 

Descrição: Mostra a influência dos fatores geométricos, do material de que é feita e do 

meio onde está imersa a lente em sua distância focal. 

http://www.youtube.com/watch?v=79972TYl0vY
http://www.youtube.com/watch?v=_CsE2FLCPuU
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*1) Que fatores influenciam na distância focal? 

**2) Descreva de que maneira os fatores identificados na questão anterior influenciam 

na distância focal. 

**3) Em cada um dos itens a seguir, de a) a d), identifique qual lente tem maior distância 

focal: 

 

a)  

  

 

  

  

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

c) 

 

d) 
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http://www.youtube.com/watch?v=fCTY3z2VGX4 

Descrição: Mostra o comportamento dos raios refratados por uma lente convergente em 

função do ponto de onde partem. 

**1) Como caracterizar o foco objeto e o foco imagem de uma lente? 

*2) Como se comporta, depois de refratado, um raio que incide sobre uma lente 

convergente paralelamente a seu eixo principal? E um raio que incide sobre esta mesma 

lente passando por seu foco objeto? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6NAyYcbauA0 

Descrição: Mostra o comportamento dos raios refratados por uma lente divergente. 

http://www.youtube.com/watch?v=fCTY3z2VGX4
http://www.youtube.com/watch?v=6NAyYcbauA0
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*1) Onde está localizado, no vídeo, o objeto que emite luz, à direita ou à esquerda da 

lente? 

*2) Caracterize o comportamento dos raios refratados por lentes divergentes em função 

do ponto de onde se originam. 

**3) Como se caracteriza o raio refratado por uma lente divergente se o prolongamento 

do raio incidente passa por seu foco objeto? 

***4) O que significa “foco virtual”? 

http://www.youtube.com/watch?v=jCtZOQyli_w 

Descrição: Mostra como achar a distância focal de uma lente, e a relação desta última 

com a medida da vergência da lente em dioptrias. 

*1) Qual a relação entre o grau (dioptria) de uma lente e sua distância focal? 

*2) A relação entre a distancia da lente ao objeto (p) e da distância da imagem a lente 

(p’) é 1/f = 1/p + 1/p’. Calcule a distância focal considerando p = 50 cm e p’ = 75 cm. 

**3) Qual a vergência em dioptrias dessa lente? 

 

 

Reflexão por anteparo côncavo 

http://www.youtube.com/#/watch?v=NinUBaEiH0Y 

**1) Descreva o comportamento das ondas refletidas quando as ondas incidentes têm 

suas frentes de onda perpendiculares ao eixo focal (reta formada pelos pontos C e F do 

vídeo). 

Vamos chamar de objeto o ponto que é a origem da perturbação que é feita na 

água, e de imagem o ponto onde as ondas se encontram depois de refletidas pelo 

anteparo. 

*2) Quando o objeto está no foco, representado no vídeo pelo ponto F, o que ocorre com 

as frentes de onda? 

http://www.youtube.com/watch?v=jCtZOQyli_w
http://www.youtube.com/#/watch?v=NinUBaEiH0Y
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*3) Quando o objeto está no centro, representado no vídeo pela letra C, onde é formada 

a imagem? 

***4) Considerando que a direção de propagação das ondas pode ser representada por 

uma reta perpendicular à frente de onda, generalize as observações feitas acima e 

enuncie uma regra para o comportamento das frentes de onda refletidas quando as 

ondas incidentes (a) partem do foco, (b) partem do centro e (c) têm suas frentes de onda 

perpendiculares ao eixo focal. 

**5) Lentes e espelhos podem ser caracterizados pelo comportamento que a luz 

tem após bater neles. Quando um feixe de luz paralelo ao eixo focal atravessa uma 

lente convergente ou é refletido por um espelho convergente, os raios refratados, 

no caso da lente, ou refletidos, no caso do espelho, convergem para um ponto, ou 

seja eles se aproximam. Quando um feixe de luz paralelo ao eixo focal atravessa 

uma lente divergente ou é refletida por um espelho divergente, os raios refratados 

ou refletidos divergem, ou seja eles se afastam uns dos outros. 

Esse vídeo mostra um anteparo convergente ou divergente? 

(O vídeo http://www.youtube.com/watch?v=uR6hCDG21ZQ mostra o que acontece 

com um feixe de luz paralelo ao eixo focal que atravessa uma lente convergente, e 

depois o que acontece com ele quando atravessa uma lente divergente.) 

 

 

 

Reflexão por anteparo convexo 

http://www.youtube.com/#/watch?v=wBjR51mfqSU 

*1) Como as frente de onda perpendiculares ao eixo focal se comportam depois de 

refletidas pelo anteparo? 

**2) Podemos classificar esse anteparo como convergente ou divergente? 

Reflexão luminosa 

http://www.youtube.com/watch?v=ogYuYLVbG5I 

Descrição: Mostra uma vela aparecendo dentro de uma garrafa d’água. 

http://m.youtube.com/watch?v=uR6hCDG21ZQ
http://www.youtube.com/watch?v=ogYuYLVbG5I
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1) A que fenômeno podemos associar o aparecimento da vela dentro da garrafa d’água? 

2) O vídeo pretende mostrar a relação entre as distâncias do objeto e da imagem 

formada ao espelho. Qual é esta relação? 

. Reflexão total luminosa 

http://www.youtube.com/watch?v=SUqzpZJp0MM 

Descrição: Mostra um feixe luminoso sendo transmitido ao longo de um filete de água. 

1) A que fenômeno está associado à curva que a luz faz? 

2) Com o experimento reflexão total, teste a partir de que ângulo o raio começa a 

ser refletido. 

3) Explique que conexão isso tem com a aparência espelhada das paredes internas de 

um aquário com água. 

4) Lembrando que a lei de Snell é n1sen X1 = n2 sen X2, como visto anteriormente, diga 

a partir de qual ângulo os raios provenientes da água passam a sofrer reflexão total (nar= 

1 e nágua= 1,33)? 

5) Desafio: encontre um exemplo de meio físico usado para transmitir sinais luminosos 

que funcione graças à reflexão total da luz. (Dica: veja o vídeo em 

http://www.youtube.com/watch?v=9nENY1IojxA) 

 

 

 

Difração e interferência 

http://www.youtube.com/watch?v=JrQ1jgwKd-0 

*1) O vídeo mostra o fenômeno da difração. Explique como se comportam as ondas 

planas depois de passarem pela fenda. 

***2) Se lançássemos bolinhas de gude em direção à fenda, elas não se comportariam 

da mesma maneira que as ondas. Como elas se comportariam? Chamamos esse 

comportamento de comportamento corpuscular. 

http://www.youtube.com/watch?v=SUqzpZJp0MM
http://www.youtube.com/watch?v=9nENY1IojxA
http://www.youtube.com/watch?v=9nENY1IojxA
http://www.youtube.com/watch?v=9nENY1IojxA
http://www.youtube.com/watch?v=JrQ1jgwKd-0
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http://www.youtube.com/watch?v=JPedschcDFk 

Descrição: O vídeo mostra a influência do comprimento de onda no fenômeno da 

difração. Quando a fenda é muito maior que o comprimento de onda, o comportamento 

da onda difratada se assemelha a um comportamento corpuscular. 

*1) A difração é um fenômeno que evidencia que uma onda se comporta de maneira 

diferente de um feixe de partículas. Caracterize, com suas palavras, essa diferença. 

**2) Focalize a relação entre o comprimento de onda e a largura da fenda. Como deve 

ser essa relação para a ocorrência do fenômeno da difração? 

***3) Como já vimos, a luz tem um comportamento ondulatório. Porque, então, não 

conseguimos observar o comportamento ondulatório da luz quando ela passa pelas 

frestas de umas janela? 

http://www.youtube.com/watch?v=L9SNLwWWEY0 

Descrição: mostra duas fontes com freqüências variadas mas sincronizadas, a produção 

de ondas na água com diferentes freqüências, e a interferência entre as ondas 

produzidas. 

**1) O nome do vídeo é interferência de duas fontes. Como você explica esse título? 

Interferência construtiva é quando as amplitudes das ondas se somam, a onda 

fica mais alta e mais funda. 

Interferência destrutiva ocorre quando as ondas se subtraem, dessa vez, ficando 

mais rasa e mais baixa que a onda original. Sendo máxima quando o resultado 

***2) Você pode observar linhas que parecem paradas, elas são consequência da 

interferência,são interferência construtiva ou destrutiva? 

****3) Como já sabemos a luz se comporta como onda. Ao invés de 2 fontes, 

imaginemos a luz monocromática passando por 2 fendas. Pelo princípio de Hungens 

cada fenda funciona como uma fonte. Colocando um anteparo a frente da fontes. Como 

podemos analisar as interferências construtivas e destrutivas em relação à intensidade 

luminosa? 

http://www.youtube.com/#/watch?v=JPedschcDFk
http://www.youtube.com/#/watch?v=L9SNLwWWEY0
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