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RESUMO 

 

Este trabalho descreve a elaboração, aplicação e avaliação de uma 

sequência didática para o ensino dos conceitos de dilatação térmica no ensino 

médio explorando experimentos demonstrativos. O produto apresentado é 

composto por um kit formado por quatro experimentos demonstrativos, a saber, 

acionamento de campainha por dilação de barra metálica, dilatação anel 

metálico com esfera, lâminas com dois materiais mostrando curvatura da lâmina 

e modelo de estrutura cristalina, além de um roteiro de atividades. O produto 

educacional está ancorado na Teoria de Aprendizagem Significativa, de Ausubel 

e busca interagir com os conhecimentos prévios dos alunos, através de 

atividades que relacionam os conceitos com consequências cotidianas. O 

material foi elaborado para ser aplicado em dois tempos de 50 minutos, em 

acordo com a reduzida carga horária da disciplina de Física nesta modalidade 

de ensino.  O produto foi aplicado em colégio da rede estadual de ensino no 

Estado do Rio de Janeiro e o resultado da análise mostrou envolvimento dos 

alunos nas atividades e bom desempenho dos alunos nas mesmas. Acreditamos 

que o produto seja potencialmente significativo. 

 

Palavras-chave: Ensino de Física, dilatação térmica, aprendizagem significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ABSTRACT 

 

This work describes the elaboration, application and evaluation of a 

didactic sequence to teach linear dilation of materials in high school level. The 

educational product  is composed by four demonstrative experiments namely bar 

dilation, ring dilation, bi-material strip, and a crystalline structure model. The 

experiments are followed by a sequence of activities which relies the physical 

concepts with quotidian situations. Our work is based on the Theory of 

Meaningful Learning, from David Ausubel. The activities requires interaction 

between previous knowledge and concrete situations in order to contribute to a 

meaningful learning. The resulting educational product was applied in a High 

School institution of the network of Rio de Janeiro State. The application time is 

two fifty minutes class, performing a hundred minutes, which is appropriate to the 

physical class in this level of teaching. The results of our analysis of the 

application show that our product is potential meaningful to teach thermal dilation   

Keywords: Physics Teaching, thermal dilation, meaningful learning. 
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Capítulo 1  

INTRODUÇÃO 

 

O ensino de física atualmente tem grandes desafios. Entre eles, está 

dificuldade em proporcionar uma educação voltada para a participação plena 

dos alunos de forma inseri-los na sociedade com compreensão dos avanços 

tecnológicos atuais [BRASIL 2000]. É imprescindível que haja o entendimento da 

natureza da Ciência e da Física. Neste contexto, a formação do professor e o 

suporte didático disponível são pontos importantes a serem analisados e 

compreendidos [THOMAZ 2000]. 

A participação plena do aluno no processo de ensino de física ou 

qualquer outra disciplina remete ao conceito de Aprendizagem Significativa, 

apresentada por Ausubel [AUSUBEL 2011]. Nesta visão, valoriza-se o 

conhecimento prévio como alavanca para o aprendizado, além de exigir pré-

disposição e um material capaz de organizar o conhecimento prévio e mediar o 

novo e o velho conhecimento. Para atingir tal propósito, o uso de atividades 

experimentais como estratégia de ensino de Física é quase um consenso na 

comunidade científica que investiga o ensino de física além de possuir 

importante papel no processo ensino aprendizagem [MOREIRA 1992]. Porém, 

devemos atentar para diferentes abordagens que a experimentação pode 

assumir [ALVEZ 2000; COELHO 2000; DINIZ 1996; LABURÚ 1996]. 

Diante da importância da experimentação, é natural buscarmos 

compreender as diferentes faces do uso de experimentação. Tarcisio Borges 

apresentou uma discussão profunda sobre o funcionamento de laboratórios 

didáticos [BORGES 2002], mostrando diferentes graus de autonomia que o 

aluno pode ter e os possíveis reflexos na aprendizagem deste. 

A experimentação pode ter, de fato, vários aspectos como aponta o 

trabalho de Araújo e Abib [ARAÚJO 2003]. A experimentação pode ir desde a 

verificação de leis (enfoque matemático) até uma reflexão dos alunos para 

mudarem seus conceitos a respeito dos fenômenos. Estes autores discutem 
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ainda que a maioria dos materiais disponíveis para execução de atividades 

experimentais é do tipo “livro de receita” privilegiando-se a demonstrações 

fechadas e confirmação de teorias com experimentos amarrados. A realização 

de atividades experimentais ideais apontadas por [BORGES 2002], do ponto de 

vista da aprendizagem significativa, estaria, então, longe de ser adequada. 

Neste trabalho de Mauro Sérgio T. Araújo [ARAÚJO 2003] e David 

Ausubel [AUSUBEL 1963] foram utilizados cinco grupos em que os autores 

classificaram 106 artigos que trataram da experimentação no ensino de física no 

ensino médio entre 1992 e 2001. As categorias são: 

1) Ênfase matemática: que avalia o nível de matematização apresentados 

nos trabalhos; 

2) Grau de direcionamento: que avalia em que medida os trabalhos que 

direcionam ou não o experimento (demonstração, verificação ou investigação); 

3) Uso de novas tecnologias: que avalia o quanto de novas tecnologias os 

trabalhos utilizam; 

4) Cotidiano: que avalia o quanto os trabalhos relacionam o experimento 

com o cotidiano; e, 

5) Montagem de equipamentos: seleção de trabalhos visa explicar 

montagens de alguns equipamentos. 

Segundo as discussões da área, o ideal seria que o uso de 

experimentação não tivesse matematização exagerada, possibilitasse liberdade 

de raciocínio aos alunos, que se relacionasse o máximo possível com o 

cotidiano e ainda explicasse funcionamentos de algumas tecnologias.  

A demonstração é tida, considerando o “Grau de Liberdade”, como a mais 

rígida, segundo a categorização de [BORGES 2002]. Por outro lado, uma 

abordagem inteiramente investigativa, que seja realmente significativa, exigiria 

investimentos em algum nível. Isto poderia, por exemplo, inibir professores a 

usarem experimentação em escolas com baixo investimento de laboratórios e, 
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sobretudo naquelas onde eles não existem, já que não seria a situação ideal. Tal 

atitude desperdiçaria um potencial incrível reconhecido por toda a comunidade: 

o uso de experimentação em qualquer nível, aumenta a participação do aluno na 

aula, ingrediente fundamental para termos uma aprendizagem significativa. 

Nesse contexto, a finalidade deste trabalho é contribuir para uma melhor 

compreensão das diferentes formas de utilização da experimentação e no com 

isso, agregar como uma opção pedagógica para o professor no que se refere à 

organização e planejamento das atividades para a sala de aula. Nossa proposta 

é um produto educacional que apresenta um conjunto de demonstrações sobre 

dilatação térmica. As demonstrações são simples e são aplicadas seguindo uma 

sequência didática que, primeiro, busca organizar os conhecimentos prévios dos 

alunos através de perguntas ligadas ao cotidiano; segundo, apresenta a 

demonstração explorando previsões de resultados, terceiro, discute o resultado 

observado e, por fim, sistematiza o conteúdo. 

A dissertação está organizada da seguinte forma: no Capítulo 2 

apresentamos os referencias teóricos utilizados neste trabalho. Discutimos o 

papel da demonstração no ensino de física e discutimos a aprendizagem 

significativa. No Capítulo 3, apresentamos a metodologia de confecção do 

produto educacional, a forma de aplicação do mesmo, bem como a técnica de 

avaliação da aplicação. No Capítulo 4 descrevemos o resultado da aplicação do 

produto educacional e no Capítulo 5 apresentamos as conclusões do trabalho. 
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Capítulo 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Neste capítulo apresentamos uma discussão sucinta das bases teóricas 

que nortearam a construção de nosso produto e os estudos realizados neste 

trabalho de dissertação de mestrado. 

 

2.1. USO DE DEMONSTRAÇÕES NO ENSINO DE FÍSICA 

 

O uso de atividades experimentais demonstrativas no ensino de Física é 

de grande importância, como indica vários trabalhos na literatura [GASPAR 

2005; ARAÚJO 2003]. 

Neste trabalho apresentamos algumas características das atividades de 

demonstração que a nosso ver apresenta orientações relevantes para a 

otimização do processo de ensino e aprendizagem, a partir do uso de tais 

atividades em sala de aula. 

As atividades experimentais de esclarecimento em sala de aula, assim 

como as atividades tradicionais de laboratório realizadas pelos alunos, com 

orientação do professor apresentam dificuldades corriqueiras para a sua 

realização, onde se pode citar desde a falta de equipamentos, até a inexistência 

de orientação pedagógica adequada. Mas, alguns fatores poderão favorecer a 

demonstração experimental que é a possibilidade dela ser obtida durante 

apresentação teórica, sem interferir na continuidade da abordagem conceitual 

que está sendo trabalhada. 

Quando falamos em ‘atividade de demonstração’, no que diz respeito ao 

ambiente escolar, este pode referir-se a qualquer apresentação realizada em 

sala de aula, sem estar atrelado ao uso do quadro-negro. Para isso citamos 
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atividades como, por exemplo, a exibição de um filme. A intenção é deparar com 

os fenômenos e conceitos de Física, cuja explicação se baseie na utilização de 

modelos físicos e priorize a abordagem qualitativa. 

Outras apresentações poderão ser oferecidas também em outros 

ambientes, como atividades de demonstração em conferências ou palestras, 

museus, centros de ciências e em sala de aula. Todo esse processo tem como 

objetivo promover a motivação nos alunos. 

O papel do professor como agente nesse processo de despertar a 

motivação em seus discentes, deve ser percebido como um parceiro, ou seja, 

aquele que faz as coisas acontecerem, orientando na observação, dando as 

explicações adequando-as ao conteúdo apresentado. 

Cabe ao docente estimular o aluno na manipulação do experimento, pois 

essa é uma condição essencial para a ocorrência de interação social. 

Essas orientações sugerem que as atividades de demonstração exijam 

uma ação consciente e planejada do professor, especialmente em relação ao 

domínio dos conteúdos apresentados e dos modelos explicativos a serem 

empregados. 

Vale ressaltar que o professor pode delegar a um aluno, ou um grupo 

deles, a apresentação e a explicação de uma demonstração experimental, 

porém será sempre dele a responsabilidade de interagir, pois seu papel é 

insubstituível em sala de aula.  

É interessante destacarmos que muitos alunos, após uma demonstração, 

apresentam melhoria no seu vocabulário científico, no seu interesse pela Física 

e até mesmo em suas respostas ao questionário que lhes fornecemos. 

Contudo é importante enfatizarmos que a demonstração experimental em 

sala de aula não é um recurso pedagógico autossuficiente, pois ela depende da 

ação do professor, de sua capacidade de fazê-la funcionar adequadamente e de 

torná-la um elemento desencadeador das interações sociais na sala de aula, 

levando ao processo de ensino-aprendizagem. 
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Para Fernando César Ferreira e seus colaboradores, [ASSIS OZÓRIO 

2009; ARRUDA SILVA 2009], uma demonstração, em sala de aula, com kits 

sobre dilatação térmica linear pode ser vista como um instrumento importante 

para o ensino de ciências. 

Tal procedimento vem de acordo com pesquisas realizadas em torno do 

ensino de Física, que indicam a eficácia de atividades que envolvem 

demonstrações e/ou experimentos no campo da percepção e estruturação de 

conceitos físicos. Além disso, essa dinâmica concilia outra disciplina: a 

Matemática [ASSIS OZÓRIO 2009]. 

Vale à pena ressaltar que algumas limitações poderão dificultar a 

realização destas atividades, no âmbito do ensino de ciências, como por 

exemplo, a formação do docente em Física, o qual deverá conduzir as atividades 

experimentais, qualidade do material, disponibilidade de recursos, entre outros. 

Tais limitações citadas comprometem o desempenho do professor, mas o 

mesmo, durante sua formação acadêmica, não oportunizou questões 

epistemológicas da Física e de seu ensino, a fim de minimizar suas dificuldades 

em sala de aula. 

Nesse contexto é válida a reavaliação das práticas pedagógicas dos 

professores envolvidos nessa questão, com o objetivo de construir novos 

saberes, questionar e tentar superar as limitações no que envolvem 

experimentos e demonstrações de Física. 

Observemos também que a escola tem papel vital no que concerne na 

formação dos alunos, incluindo o local onde a mesma está inserida, pois o lugar 

influencia o comportamento onde os discentes moram. 

Vejamos que o ponto fundamental é a mudança na percepção do docente 

quanto ao processo da experimentação, no ensino de Física, e isso incluem 

questionamentos tais como: Qual o papel do professor em suas aulas práticas 

ou experimentais? E no que diz respeito às suas aulas em laboratório? 
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É importante que o professor seja um facilitador, ou seja, um mediador no 

trabalho com atividades experimentais no ensino de ciências. Além disso, 

constituir vínculos entre sua formação inicial, a atual, bem como estar sempre 

informado sobre inovações em ensino de ciências, nas relações professor-aluno 

e/ou professor-professor, priorizando o aprendizado contínuo da reflexão e 

valorização do docente. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN [BRASIL 2000], o 

ensino de Física deve estar contextualizado ao dia-a-dia do discente.  

O ensino de Física tem-se realizado frequentemente mediante a 
representação de conceitos, leis e fórmulas, de forma desarticulada, 
distanciados do mundo vivido pelos alunos e professores e não só, 
mas também por isso, vazios de significado [BRASIL, 1999, p.48]. 

Para Eduardo de Campos Valadares, a criatividade e a imaginação 

devem ter espaço nas escolas: “uma vivência criativa do conhecimento é, a meu 

ver, a melhor forma de apropriá-lo” [VALADARES 2002]. 

Em seu livro, “FÍSICA MAIS QUE DIVERTIDA” [VALADARES, 2002] o 

autor, de maneira lúdica, apresenta diversos experimentos com materiais 

reciclados e de baixo custo que podem ser aproveitados desde a oitava série do 

Ensino Fundamental até a terceira série do Ensino Médio. Para cada experiência 

há uma série de perguntas muito bem elaboradas e com linguagem acessível 

que incentivam o aluno a fazer as suas. Ao buscar as respostas, ele é envolvido 

no prazer de descobrir, testar propostas e fazer ciência. Com uma linguagem 

leve e atraente, e grande interação com os alunos, o professor demonstrou a 

naturalidade com que a Física pode ser ensinada sem que seja necessário um 

grande investimento para isso, utilizando-se de materiais do dia a dia, facilmente 

encontrados. 

Segundo Valadares como a Física é uma ciência que tem muito a ver com 

a nossa vida, com as condições do mundo em que vivemos, com a nossa 

constituição física e biológica, ela tem que ter uma dimensão lúdica, de prazer, 

atrativa e instigante. E completa afirmando que 

A Física é uma ciência que amplia os nossos horizontes, que amplia a 
nossa percepção do mundo, então a partir desse pressuposto é que eu 
elaborei esse livro e tenho reunido as oficinas [VALADARES 2002]. 
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Por isto que as atividades de experimentação têm um papel relevante no 

processo de ensino-aprendizagem em física. 

 

2.2. TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

Vamos discutir agora a Teoria de Aprendizagem Significativa relativa à 

David Ausubel [AUSUBEL 1963], além das suas consequências que envolvem o 

trabalho em sala de aula. 

Segundo Marco Antônio Moreira [MOREIRA 2011], podemos destacar a 

linha de pesquisa de David Ausubel que focaliza a aprendizagem cognitiva, 

especificamente, a significativa. Tal aprendizagem recebeu a contribuição de 

Joseph Novak que apurou e divulgou a teoria. 

Observemos três modalidades gerais: 

● Cognitiva, que pode ser entendida como aquela resultante do 

armazenamento organizado na mente do ser que aprende. 

● Afetiva, em que resulta de experiências e sinais internos, tais como, 

prazer, satisfação, dor e ansiedade. 

● Psicomotora, que envolve respostas musculares adquiridas por meio de 

treino e prática. 

A estrutura cognitiva representa sinais internos relacionados com suas 

emoções, por exemplo, alegria e ansiedade. Ausubel prioriza esta estrutura na 

sua teoria, valorizando a experiência afetiva, resultando em organização e 

interação para aprendizagem do conteúdo entendido como conteúdo total de 

ideias do aluno e sua organização, sendo um processo pelo qual se adquire 

conhecimento. 
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O que o aluno já sabe, aliado a estrutura cognitiva e pré-disposição em 

aprender, funciona como ancoragem aos novos conceitos, bem como, 

modificações relevantes nesta estrutura, resultando no subsunçor, que para 

Ausubel é um facilitador da Aprendizagem Significativa.           

 

Figura 2.1 - Quadro esquemático do processo de aprendizagem significativa. 

A aprendizagem significativa pode ser entendida, portanto, na relação 

entre três fatores: Os subsunçores, pré-disposição em aprender e material 

potencialmente atrativo. 

1) Os subsunçores são, em linhas gerais, os 

conhecimentos prévios, a visão do aluno sobre o assunto ensinado. 

Este conhecimento prévio não pode ser desprezado. 

2) O material potencialmente significativo, através do 

qual o aluno terá contato com conteúdo a ser ensinado. Muitas vezes, 

o conhecimento prévio sobre o assunto está disperso na estrutura 

cognitiva de alguns alunos em mais de um subsunçor, ou mesmo, pra 

outros não existe ainda um subsunçor. Por isto, o material deve conter 

o que chamamos de organizadores prévios, ou seja, uma etapa em 

que o aluno seja questionado e colocado para pensar sobre aquele 
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tema. Além disto, o material deve fomentar interação e envolvimento 

com o ato de aprender. 

3) A pré-disposição em aprender, que o aluno deve 

apresentar. Isto significa que não adianta apenas haver 

conhecimentos prévios, o material ser potencialmente significativo. 

Sem a pré-disposição do aluno a aprendizagem significativa não 

ocorre. 

 

A Figura 2.1 apresenta um quadro esquemático do processo de 

aprendizagem significativa.  Neste esquema, o material apresenta o papel que 

une o conhecimento prévio e a pré-disposição em aprender de forma que é 

preciso muito cuidado ao escolher o material a ser usado em sala de aula. 

Acreditamos que o uso de demonstrações tem muitos requisitos para, associado 

a uma sequência didática, produzir um material potencialmente significativo. 

Nesta dissertação, apresentamos um produto educacional que busca apresentar 

características potencialmente significativas para o conceito de dilatação linear, 

que discutiremos na próxima seção.  

 

2.3. DILATAÇÃO TÉRMICA 

A dilatação de corpos tem grande importância no dia-a-dia, sobretudo em 

construções e transportes. Por exemplo, ao analisarmos a Figura 2.2 de uma 

ferrovia antiga, poderemos notar que, ao longo da ferrovia, há um pequeno 

intervalo entre trilhos. Isso é imprescindível para evitar que a dilatação térmica 

deformasse os trilhos. 

 

Figura 2.2 – Folga entre trilhos em uma linha férrea. 
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O feito de dilatação pode ser compreendido a partir do modelo cristalino 

de sólidos. Abaixo, apresentamos uma descrição sucinta deste modelo e uma 

abordagem macroscópica da dilatação térmica de sólidos. 

 

2.3.1. Modelo de sólidos 

 

Os sólidos são constituídos por arranjos atômicos que caracterizam as 

propriedades e este estado físico da matéria, tais como possuir volume e forma 

bem definidos. Os sólidos apresentam propriedades mecânicas como dureza, 

deformação elástica, entre outras. Considerando a regularidade da estrutura dos 

arranjos atômicos dos átomos sólidos, podemos ter um material dito cristalino, 

que significa que os átomos estão arranjados de acordo com uma estrutura que 

se repte, denominada célula unitária [CALLISTER 2006]. O modelo de sólido 

então é obtido com a repetição desta célula formando uma matriz tridimensional 

com pontos que são interpretados como a posição dos átomos, chamada rede 

cristalina. As formações destas redes darão as propriedades dos sólidos.  

A Figura 2.3 ilustra uma célula unitária conhecida como estrutura 

cristalina de faces centradas, que tem a forma de um cubo de aresta a, com os 

átomos posicionados nos vértices. Esta estrutura é típica de metais como o 

alumínio, o cobre, a prata e o ouro, entre outros [CALLISTER 2006]. 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.3 - Ilustração da Célula de uma estrutura cúbica cristalina de um sólido. 



20 
 

Como podemos ver, os átomos ficam longe um do outro, comparado aos 

respectivos tamanhos. Isto nos leva a pensar na afirmação que há mais vazio do 

que matéria nos corpos sólidos [DAVIES, 1993]. No espaço entre os átomos em 

uma célula unitária não há matéria, no máximo regiões onde podemos encontrar 

um elétron. Nestas regiões temos as ligações químicas que mantém a estrutura 

cristalina. Se o elétron mais externo não pode ser localizado com máxima 

precisão, existe uma vibração dos átomos das redes, que está associada à 

temperatura. A absorção de energia tende a aumentar esta vibração, 

aumentando-se a temperatura do sólido. 

O aumento da temperatura, portanto, induz a um aumento na amplitude 

de oscilação fazendo com que o sólido dilate, aumentando seu volume inicial. 

Se, ao contrário, a temperatura diminui, as amplitudes de oscilação também 

diminuem, fazendo com que ocorra uma contração, diminuindo o volume do 

sólido comparado ao volume inicial. 

 

2.3.2. Dilatação Térmica 

Vamos discutir o comportamento macroscópico da variação de volume 

dos sólidos. Vamos iniciar discutindo o caso mais simples, que é a dilatação 

linear. Este caso pode ser considerado quando um material tem uma dimensão 

muito maior do que as outras duas como, por exemplo, uma barra de seção reta 

circular do tamanho de uma pequena moeda, com o comprimento da ordem de 

vários metros, ou seja, uma barra muito fina de metal. É de se esperar que a 

deformação causada pela dilatação do sólido, seja mais acentuada ao longo 

desta direção.  

Seguindo a referência [NUSSENSVEIG 1996], apresentamos a seguir a 

dilação unidimensional através de uma análise empirista. Tomando uma barra 

muito fina de tamanho L0 a uma temperatura T0, consideramos que ao variarmos 

a temperatura para T, a deformação ΔL no comprimento da barra será 

proporcional, o que nos leva a escrever 

ΔL= 𝛼L0ΔT,                                                               (1) 
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onde 𝛼 é o coeficiente de dilatação linear que depende do material, ΔT = T - T0. 

Se ocorrer um aumento de temperatura (T > T0), ΔL será positivo, e barra cresce 

seu tamanho. Para o caso de resfriamento (T < T0), ΔL será negativo, e a barra 

diminui. 

O comprimento da barra como função da temperatura é dado por: 

L= L0 [ 1 + 𝛼(T - T0 )],                                                            (2) 

sendo L o comprimento da barra a uma temperatura T. Tal comprimento pode 

ser maior ou menor a L0 dependendo se a temperatura aumenta ou diminui. 

A Tabela 2.1 abaixo mostra alguns exemplos para o coeficiente de 

dilatação linear para vários materiais [GASPAR 2002]. Quanto maior for este 

coeficiente, maior será a deformação. 

Substância α (. 10-6 0 C-1 )* 

Gelo 51 

Chumbo 29 

Alumínio 24 

Latão 19 

Cobre 17 

Concreto 12 

Aço 11 

Vidro comum 9,0 

Vidro pirex 1,2 

Invar** 0,70 

* Valores obtidos à temperatura ambiente (20 0C). 

** Liga de níquel e aço projetada para ter pequena dilatação. 

Tabela 2.1 - Coeficientes de Dilatação Linear. 
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Consideremos agora o caso de uma chapa muito fina (bidimensional) de 

área A0 a uma temperatura T0, ao variarmos a temperatura para T, ocorrerá uma 

deformação ΔA na área da chapa. A Figura 2.4 ilustra este efeito. Se 

considerarmos que os lados L01 e L02 a temperatura T0, temos que: 

                                                      A0 = L01 x L02.                                                 (3) 

Após aquecimento, cada lado sofrerá uma dilatação linear ΔL1 e ΔL2. Se 

usarmos o a Equação (2) para calcularmos variação da área termos  

A = L1 x L2 

= (L01 [ 1 + 𝛼(T - T0 )] x  (L02 [ 1 + 𝛼(T - T0 )],                      (4) 

= (L01  +𝛼L01ΔT) x (L02  + 𝛼L02ΔT),                               (5) 

= L01x L02  + 2𝛼L01L02ΔT) + ΔL1 x ΔL2.                        (6) 

 

onde usamos a Equação (1) para descrever ΔL1,2. Considerando que as 

deformações lineares são pequenas comparadas aos comprimentos iniciais, 

podemos desprezar o último termo da Equação (6) e usando a definição da área 

escrevemos 

                                        A = A0+ β A0 ΔT,                                                          (7)                        

onde β = 2𝛼 é o coeficiente de dilatação superficial do material. Note que esta é 

uma aproximação e na verdade estamos desprezando uma pequena superfície 

representada no canto superior direito da figura 2.4. 

Novamente, se ocorrer um aumento de temperatura (T > T0), ΔA = A-A0 

será positivo e chapa aumenta seu tamanho. Para o caso de resfriamento (T < 

T0), ΔA será negativo e a chapa diminui. 
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Figura 2.4 – Dilatação Superficial de materiais. 

 

A dilatação volumétrica, por sua vez, é aquela em que prevalece a 

variação em três dimensões, ou seja, a variação do volume do corpo. Nesse 

caso, podemos obter uma expressão similar para o volume. 
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Capítulo 3 

METODOLOGIAS 

 

3.1. ESCOLHA DO TEMA 

 

É notável e inegável que a Física tem uma imensa contribuição para que 

seja possível e viável a evolução e desenvolvimento em diversas áreas dentro 

do campo da tecnologia e essas melhorias são vistas tanto no âmbito social 

quanto econômico e político. 

Por meio da Física é possível uma maior integração da sociedade para a 

disseminação de conceitos científicos e aplicações no cotidiano. 

Podemos dizer que o tema abordado nesta dissertação está presente o 

dia-a-dia da maioria das pessoas, através de várias circunstâncias, onde 

podemos dizer que a dilatação está presente. 

O fenômeno da dilatação é normalmente visto em vários âmbitos dentro 

do nosso cotidiano. Podemos citar vários exemplos frequentes: na construção 

civil, indústrias, pontes, dentre outras. 

Visando formar cidadãos, nesses novos tempos, os conteúdos e o ensino 

das disciplinas devem se adaptar de acordo com a realidade da população, 

facilitando a passagem de conhecimento. Deste modo, atrairia muito mais 

adeptos e impulsionaria o Ensino de Física. 

Hoje em dia, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) sugerem 

direções em relação ao ensino básico, a ser lecionado, e compreendido de 

acordo com cada nível. Seguindo este raciocínio, nós, professores, temos o 

dever de nos adaptarmos aos parâmetros da nossa realidade trabalhando nas 

escolas e com os alunos. 
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3.2. ELABORAÇÃO DO KIT DILATAÇÃO TÉRMICA 

 

O experimento demonstrativo é um recurso didático que envolve 

demonstrações em ciências com intuito de promover e/ou aprimorar o ensino, 

bem como o estímulo a prática científica. Através deste recurso didático, pode-

se observar impacto inicial causado pelo experimento na retenção da atenção 

dos alunos, cujo objetivem ciências com intuito de promover e/ou aprimorar o 

ensino, bem como o estímulo a prática científica. Através deste recurso didático, 

pode-se observar impacto inicial causado pelo experimento na retenção da 

atenção dos alunos, cujo objetivo é o desenvolvimento do conhecimento 

científico de ciências, com intuito de promover e/ou aprimorar o ensino, bem 

como o estímulo a prática científica. Através deste recurso didático, pode-se 

observar impacto inicial causado pelo experimento na retenção da atenção dos 

alunos, cujo objetivo é o desenvolvimento do conhecimento científico é o 

desenvolvimento do conhecimento científico.  

Devemos considerar também que os modelos e experimentos aplicados 

em educação (programas computacionais, por exemplo), enriquecem os 

conteúdos, tornando os conteúdos mais atraentes para os discentes, 

incentivando e acelerando o processo ensino-aprendizagem. 

Demonstrações em sala de aula, além de ilustrar um determinado tópico, 

podem ainda ser aliadas a materiais ou fenômenos observados no cotidiano 

servindo de ponte entre os conceitos, que podem inicialmente parecer abstratos 

aos alunos, e coisas que vivemos no nosso dia-a-dia que, por muitas vezes, nos 

passam despercebidos. Sendo assim, a escolha de experimentos 

demonstrativos no ensino de Física, mais precisamente sobre dilatação térmica 

linear, pode servir como janela para um novo tipo de observação que os alunos, 

posteriormente, poderão ter sobre a realidade que os cercam. 

Devemos ressaltar que para que este recurso didático obtenha o sucesso 

esperado, este deve ser muito bem programado, pois esses experimentos 

contribuem para a dinâmica na aula, quebrando a tal “monotonia”, que é uma 
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constante reclamação dos alunos em nível médio ou EJA, trazendo assim um 

clima atraente e agradável às aulas de Física, fator que pode ser aliado ao 

entusiasmo dos professores, em sala de aula, despertando ainda mais o 

interesse por parte dos alunos. 

Nesse contexto, a finalidade deste produto é propiciar o entendimento da 

grandeza física da dilatação linear de materiais sólidos, através de um kit de 

recursos práticos para os alunos, a fim de obterem uma aula dinâmica, 

oportunizando dinamismo na atividade docente no ensino de Física. 

 

3.3. CONSTRUÇÃO DO PRODUTO 

 

Os conhecimentos que obtivemos ao longo da História foram obtidos por 

necessidades práticas, por vezes, sem aplicação de um método. 

Atualmente, o acréscimo de conhecimento resulta da observação, 

experimentação e do estudo dos processos científicos. 

O objetivo é propiciar o entendimento da grandeza física da dilatação 

linear de materiais sólidos, através de um kit de recursos práticos para os 

discentes, a fim de obterem uma aula dinâmica, oportunizando dinamismo na 

atividade docente no ensino de Física. 

O produto é constituído de um kit, com quatro experimentos e dois 

roteiros de atividades para os alunos. 

No manual do professor (apêndice) explicitaremos o passo-a-passo para 

a montagem dos kits e como utilizá-los com a sequência. 

O material do adendo (apêndice 2) contém o roteiro de atividades e 

algumas instruções. 

Os kits construídos são: 
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 Acionamento térmico de dispositivos elétricos; 

 Aro com esfera suspensa; 

 Lâmina bi metálica; 

 Estrutura cristalina dos materiais sólidos 

 

1) Acionamento térmico de dispositivos elétricos. 

a) Materiais: 

✓ Campainha sem fio com acionador manual; 

✓ Haste de alumínio de 1 m de comprimento e diâmetro 

2,5 mm; 

✓ Suporte de aço 1,1 m de comprimento e perfil 10 x 

3,0 mm; 

✓ 07 apoios da haste metálica de 35 mm com perfil 10 x 

3,0 mm; 

✓ Velas de parafina com pavio de algodão - 07 

unidades; 

✓ Suporte para velas; 

✓ Isqueiro. 

Preço estimado: R$ 30,00 

 

b) Montagem: 

➢ Cortar uma barra de perfil 10 x 3,0 mm com 1,1 m de 

comprimento (figura 1 - barra chata 1,1 m x 10 mm x 3,0 mm) 

➢ Curvar as extremidades a 90º com 40 mm de altura, 

formando um perfil U (Figura 2- pág.74 – dobra a 90º) 

➢ Serrar 07 suportes de 35 mm de comprimento de aço 

para apoio da haste de alumínio (Figura 3- pág.75 – suportes da 

haste) 

Nota: 
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● Furar com diâmetro de 3,0 mm a 5 mm de cada 

extremidade os 07 apoios de aço de 35 mm de comprimento, para 

haste de alumínio (Figura 3- pág.76 – furar suporte). 

 

➢ Fixar lado oposto aos furos, os 07 apoios de aço da 

haste de alumínio de 35 mm, com alinhamento; 

➢ Posicionar a haste metálica no suporte e acionador 

da campainha elétrica; 

➢ Conectar a campainha numa tomada 127 v. 

 

c) Execução: 

➢ Colocar as velas acesas sob a haste metálica e 

aguardar dilatação (cerca de 1 minuto), para acionamento da 

campainha. 

 

d) Sugestões: 

I - Pode-se empregar lâmpada ou outro dispositivo, substituindo a 

campainha; 

II - Também é possível o uso de suporte de madeira para haste de 

alumínio; 

III - Podem-se empregar materiais diferentes para haste de 1m de 

metálica (por exemplo, latão ou aço). 

 

2) Aro com esfera suspensa. 

a) Materiais: 

✓ Esfera de aço com 23 mm de diâmetro; 

✓ Arame de cobre com 230 mm de comprimento e 3 

mm de diâmetro; 
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✓ Base de madeira com furo de 3 mm no centro 

(profundidade 20 mm); 

✓ Isqueiro. 

Preço aproximado: R$ 5,00 

 

b) Montagem: 

✓ Curvar extremidade do arame, formando um aro 

ligeiramente menor (de 23 mm) em uma extremidade para a 

esfera;  

✓ Curvar arame ao meio a 90ª para e fixar na base; 

✓ Fixar na base de madeira. 

 

c) Execução: 

✓ Aquecer o arame com chama direta, próximo ao aro. 

 

3) Lâmina bi material. 

a) Materiais: 

✓ 02 fitas da caixa de leite 3x15cm; 

✓ Isqueiro para aquecer; 

✓ Isopor. 

Preço aproximado: R$ 6,00 

b) Execução: 

➢ Aquecer fita com chama direta. 

➢ Aguardar equilíbrio térmico e o consequente 

encurvamento do conjunto. 
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c) Sugestão: 

I - Podem-se empregar fitas com dimensões diferentes. 

 

4) Estrutura cristalina dos materiais sólidos. 

a) Materiais: 

✓ 12 unidades de bolas de isopor com de 2,5 cm de 

diâmetro; 

✓ Espiral de encadernação de 0,7 cm – 20 unidades; 

✓ 40 unidades de borracha “macarrão” de 7 mm de 

diâmetro; 

✓ 40 unidades de alfinetes de 3 cm; 

✓ Frasco de cola para isopor (40 g). 

Preço aproximado: R$ 2,00 

 

b) Montagem: 

✓ Cortar borrachas com 1 cm; 

✓ Fixar alfinetes nas borrachas; 

✓ Cortar espirais com 7 cm; 

✓ Posicionar os espirais nas borrachas e aplicar cola 

para fixação; 

✓ Fixar as molas (espirais) nas bolas de isopor (com 

alfinetes, borrachas e cola) formando cubos interligados. 

c) sugestões: 

I - Podem-se empregar bolas de isopor e espirais com diâmetros e 

comprimentos diferentes. 
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3.4. APLICAÇÃO DO PRODUTO 

A sequência pode ser feita em grupo ou individualmente. Primeiro, o 

aluno ou grupo responde o Roteiro 1, que tem por objetivo levantar o 

conhecimento prévio e organizar os subsunçores. Depois, guiados pelo Roteiro 

de Atividades 2, realizamos as demonstrações. Vejamos o passo-a-passo de 

cada experimento: 

1) Acionamento térmico de dispositivos elétricos. 

1º passo - O produto ou o experimento deve ser explanado, abordando a 

dilatação linear de uma haste e a função do posicionamento dela na mesa para 

acionamento. Pede-se que o aluno escreva a previsão do resultado do 

experimento.  

2º passo - Acender as velas e aguardar a dilatação desta haste. 

3º passo - Devido ao calor, o interruptor será acionado e, 

consequentemente, a campainha também será ativada, ou seja, ela irá tocar.  

4º passo - O aluno compara a previsão que ele fez com o resultado 

observado e escreve sobre o mesmo. 

5º passo - O professor discute os resultados, fazendo a correção com a 

turma e solicita que o aluno escreva a CONCLUSÃO sobre este experimento no 

campo indicado do roteiro. 

2) Aro com esfera suspensa. 

1º passo - Posicionar a haste sobre a mesa.  

2º passo - Aquecer a haste com velas acesas.  

3º passo - Observar a esfera cair da haste.  

4º passo - O aluno compara a previsão que ele fez com o resultado 

observado e escreve sobre o mesmo.  
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5º passo - O professor discute os resultados, fazendo a correção com a 

turma e solicita que o aluno escreva a CONCLUSÃO sobre este experimento no 

campo indicado do roteiro. 

3) Lâmina bi material 

1º passo – Aquecer, com a chama direta, uma lâmina de alumínio. 

2º passo – Resfriar a mesma lâmina e colocá-la no interior de um 

recipiente com gelo.  

3º passo - Observar a curvatura e o sentido oposto, da lâmina, em função 

da dilatação / contração, devido ao aquecimento e resfriamento dos materiais.  

4º passo - O aluno compara a previsão que ele fez com o resultado 

observado e escreve sobre o mesmo.  

5º passo - O professor discute os resultados, fazendo a correção com a 

turma e solicita que o aluno escreva a CONCLUSÃO sobre este experimento no 

campo indicado do roteiro. 

4) Estrutura cristalina dos materiais sólidos. 

1º passo – Posicionar o modelo de estrutura cristalina sobre a mesa. 

2º passo – Manusear e provocar a vibração, para gerar um modelo 

semelhante de vibração parecido ao aumento de temperatura.  

3º passo - Mostrar as forças entre as moléculas (modelo). 

4º passo - O aluno compara a previsão que ele fez com o resultado 

observado e escreve sobre o mesmo.  

5º passo - O professor discute os resultados, fazendo a correção com a 

turma e solicita que o aluno escreva a CONCLUSÃO sobre este experimento no 

campo indicado do roteiro. 

Todos estes passos estão explicados no Manual do Professor (Apêndice) 
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3.5. AVALIAÇÃO DO PRODUTO 

Para fazer a avaliação do produto aplicamos a metodologia de análise do 

conteúdo, muito utilizada para analisar textos, respostas livres, descrições, 

artigos, imagens entre outros documentos. Esta técnica foi desenvolvida por 

Laurence Bardin [BARDIN 1979]. Nas palavras do autor, a análise de conteúdo, 

É um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção 
(variáveis inferidas) desta mensagem (BARDIN, 1979, p.32). 

Basicamente, precisamos identificar categorias que desejamos encontrar 

no documento analisado e observarmos a frequência de ocorrência destas 

categorias. Estas categorias podem ser escolhidas previamente, ou à medida 

que aparecem nos documentos analisados. Em nosso caso trabalhamos com 

três categorias fixas. Optamos por avaliar o grau de acerto em cada atividade. 

Desta forma, categorizamos as repostas dos alunos em “Certa”, “Parcialmente 

Certa” e “Errada”. Também fizemos uma avaliação qualitativa da aplicação. 
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Capítulo 4 

RESULTADOS 

4.1. RELATO DO ENCONTRO 

A aplicação do produto foi ocorreu em um único encontro realizado em 

uma escola de EJA, Núcleo Estadual de Educação de Jovens Adultos, da Escola 

Estadual Maranhão, em Volta Redonda, Rio de Janeiro, para a turma do 

noturno. 

Na apresentação buscaram-se estratégias para motivar os alunos para as 

aprendizagens escolares que seriam aplicadas, pois, comumente, há o problema 

da indisciplina, sendo esta uma das principais consequências da desmotivação 

dos mesmos.  

O professor deve ser o motivador e mediador da aprendizagem, se o 

mesmo não estiver motivado e não se esforçar para propor atividades que 

correspondam aos interesses dos alunos, certamente os objetivos não serão 

atingidos. 

A estratégia utilizada foi a dos projetos didáticos, como alternativa no 

desenvolvimento de conceitos da disciplina de Física, com alunos do curso 

noturno de Educação de Jovens e Adultos. Os alunos realizaram uma pesquisa 

bibliográfica com posterior discussão dos conceitos envolvidos na dilatação 

linear prevista em cada projeto aplicado. 

A turma era composta por “N” alunos. Dividimos estes em 9 grupos, 

contendo “X” alunos por grupo, em que cada grupo (ou aluno) um é responsável 

pelo seu roteiro. 

Inicialmente, reparou-se também que quando a informação é trabalhada 

através de uma apresentação de algo concreto, com relevância reduzida para 

contexto apenas teórico e passando para o prático, a compreensão e o 

entendimento são maiores por parte dos alunos, pois eles conseguem associar o 

que é visto em sala de aula, com os fatos do dia-a-dia. 
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Após as atividades realizadas em sala, organizamos um exercício teórico 

igual ao experimento realizado em sala de aula, no qual percebemos que a 

maioria dos alunos conseguiu interpretar os experimentos e fazer uma relação 

entre a teoria e a prática experimental. 

Os resultados, apesar de a amostra ser pequena, são positivos, pois com 

esta metodologia a aprendizagem pode se tornar mais significativa e mais 

motivadora, quando os conhecimentos iniciais dos alunos são aproveitados e 

reformulados cientificamente. 

Durante estes encontros tivemos a sensação de proporcionar uma 

aprendizagem diferenciada, lúdica e interessante ao discente. Toda aula tem 

uma preparação. Para isso foi necessário prévio planejamento durante uma 

semana. Este tempo permitiu uma convivência que foi se estreitando ao longo 

do curso, fazendo com que a interação entre professor e aluno se aprofundasse. 

Para iniciar a aula foram necessários uns oito minutos para a exposição do 

evento e cada roteiro levou em média 15 minutos para ser respondido. 

O resultado foi alunos mais participativos, questionadores, buscando a 

superação, embora alguns fatores pudessem ter comprometido essa prática 

docente, tais como: alunos heterogêneos; tempo limitado para o 

desenvolvimento das aulas; grande dificuldade desses alunos em entender os 

conceitos da dilatação linear, sem uma relação com situações do cotidiano, mas, 

contudo, destaco a participação dos alunos na aplicação do produto, no intuito 

de impulsioná-los a novas buscas. Consideramos essa uma grande conquista 

para ambas as partes envolvidas. 

Em suma as experiências atingiram as expectativas. Avalio o que mais se 

destacou foi a afetividade e interesse que os alunos demonstravam na aula, 

durante nosso encontro. 

Observamos que esse tipo de experiência docente contribui para a 

formação inicial dos discentes. Foi possível evidenciar que, no nosso cotidiano, a 

Física, como ciência que interpreta a natureza, pode ser observável e nos 

proporcionar segurança e bem estar. 
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Apresentamos abaixo, na Figura 4.1, fotos que ilustram a aplicação de 

cada parte do produto. 

 

 

a) Dispositivos elétricos montados para 
acionamento térmico. 

 

b) Aro com esfera suspensa. 

 

c) Lâminas de dupla face (aquecida e 
resfriada). 

 

d) Estrutura cristalina dos materiais sólidos. 

  
Figura 4.1 – Ilustrações sobre as quatro aplicações dos produtos, em sala de aula. 

 

Na Figura 4.1 podemos observar as fotos ilustrativas de quatro momentos 

da aplicação: 

a) O produto ou o experimento foi explanado, abordando a dilatação 

linear de uma haste e a função do posicionamento dela na mesa. Depois foram 
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acesas as velas a fim de aguardar a dilatação desta haste. Devido ao calor, o 

interruptor foi acionado e, consequentemente, a campainha foi ativada. 

b) Neste experimento foi posicionada uma haste sobre a mesa.  Depois a 

mesma foi aquecida com o uso de velas acesas, com objetivo de observar a 

esfera cair da haste. 

c) Na apresentação deste produto, o propósito foi aquecer, com a chama 

direta, uma lâmina de alumínio. Depois resfriar, a mesma lâmina, num recipiente 

com gelo, a fim de observar a curvatura e o sentido oposto, da lâmina, em 

função da dilatação/contração, devido ao aquecimento e resfriamento dos 

materiais.  

d) No último produto foi posicionado o modelo de estrutura cristalina sobre 

a mesa, a fim de manuseá-lo e provocar nele a vibração, para gerar um modelo 

semelhante ao de vibração, parecido ao aumento de temperatura. Por fim, 

mostrar as forças entre as moléculas, ou seja, um modelo. 

 

4.2. ANÁLISE DOS ROTEIROS 

Nesta seção vamos apresentar os resultados obtidos. Para análise das 

questões empregaremos a técnica de análise de conteúdo utilizando três 

categorias preestabelecidas: “Resposta Correta” (para respostas totalmente 

corretas); “Resposta Parcialmente Correta” (para as respostas que apresentam 

algum conceito correto, mas sem aproveitamento total) e “Resposta Errada” 

(para respostas sem nenhum aproveitamento conceitual). 

Para cada atividade, repetimos a pergunta do Roteiro, apresentamos a 

tabela com concepção das respostas de cada grupo e discutimos o resultado. 
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Roteiro 1 – Conhecimentos prévios. 

 

A Tabela 1.1 mostra os resultados da classificação das respostas dos grupos à 

questão 1 do Roteiro 1. 

1.1) Quais as principais causas de trincas nas calçadas e a função das juntas de 

dilatação nas pontes? 

Grupos Resposta 
Correta 

Resposta 
Parcialmente Correta 

Resposta 
Errada 

1 X   

2  X  

3 X   

4   X 

5  X  

6  X  

7 X   

8  X  

9   X 

Tabela 1.1 - Ocorrência de repostas para questão: “Quais as principais causas de trincas nas 
calçadas e a função das juntas de dilatação nas pontes?” 

 

Cerca de 44% das respostas foram classificadas como Respostas 

Parcialmente Corretas. Esperávamos que os alunos observassem e discutissem 

entre si a ideia de que a dilatação térmica superficial ou linear é o nome que 

damos ao aumento das dimensões de um corpo, ocasionado pelo aumento de 

sua temperatura, causando o aumento no grau de agitação de suas moléculas e 

consequente aumento na distância média entre as mesmas.  



39 
 

Dentre as Respostas Parcialmente Corretas, podemos destacar a 

resposta de um grupo mostrado na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 - Resposta Parcialmente Correta selecionada para a primeira questão do roteiro 1, da 

pré-avaliação. 

Note que com relação aos questionamentos sobre a calçada e a ponte 

pode-se dizer que houve certa coerência, porém com relação à dilatação, não 

houve, ou seja, não ocorreu uma variação de temperatura que justificasse uma 

resposta coerente. 

Considerando as Repostas Corretas, vemos que 33% delas estão neste 

grupo. Um exemplo de resposta é encontrado na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 – Resposta Correta selecionada para a primeira questão do roteiro 1, da pré-

avaliação. 

Por outro lado, 22,2% das respostas foram classificadas como Erradas. 

Neste caso, incluímos as que demonstravam conceitos errados e também 

respostas em branco. Uma resposta representativa é mostrada na Figura 4.3, 

onde podemos observar que o grupo não foi capaz de distinguir o coeficiente de 

dilatação de materiais distintos, pois cada material tem um coeficiente de 

dilatação linear diferente. 
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Figura 4.3 - Resposta Errada selecionada para a primeira questão do roteiro 1, da pré-avaliação. 

 

A Tabela 2 mostra os resultados da classificação das respostas à questão 

2 do Roteiro 1. 

2) Por que os trilhos contêm uma distância regular entre eles? 

Grupos Resposta 
Correta 

Resposta 
Parcialmente Correta 

Resposta 
Errada 

1  X  

2   X 

3 X   

4  X  

5   X 

6 X   

7   X 

8 X   

9   X 

Tabela 2 - Ocorrência de repostas para questão: “Por que os trilhos contêm uma distância 

regular entre eles?” 

Nessa questão, 44% dos alunos obtiveram Resposta Errada. Novamente, 

os dados foram insuficientes para que o grupo obtivesse uma linha de raciocínio 
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coerente sobre o tema abordado. Uma resposta representativa pode ser 

verificada na Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 - Resposta Errada selecionada para a segunda questão do roteiro 1, da pré-

avaliação. 

Ainda comentando sobre a questão 2, do Roteiro, podemos notar que 

33% dos alunos impetraram a Resposta Correta. Isso significa que foram 

capazes de associarem que os trilhos variam de comprimento conforme a 

variação da temperatura.  

Para exemplificar essa resposta ressaltamos a Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 – Resposta Correta selecionada para a segunda questão do roteiro 1, da pré-

avaliação. 

Por outro lado, 22,2% das respostas foram classificadas como 

Parcialmente Correta. Esse grupo de alunos foi capaz de organizar um 

pensamento razoavelmente assertivo sobre a pergunta 2, do Roteiro. Para 

exemplificar essa resposta verificamos a Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 – Resposta Parcialmente Correta selecionada para a segunda questão do roteiro 1, 

da pré-avaliação. 
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3) Por que o disjuntor desarma com excesso de energia? 

Grupos Resposta 
Correta 

Resposta 
Parcialmente Correta 

Resposta Errada 

1  X  

2 X   

3  X  

4 X   

5   X 

6  X  

7 X   

8   X 

9 X   

Tabela 3 - Ocorrência de repostas para questão: “Por que o disjuntor desarma com excesso de 

energia?” 

Nessa questão, 40% os alunos conseguiram ter a Resposta Correta. Meu 

objetivo foi alcançado, pois compreenderam que muitas vezes o que ocorre é 

que o sistema opera acima de seu limite. Perceberam que é o que acontece com 

as casas mais antigas, das quais não foram adaptadas à maior demanda de 

energia dos equipamentos elétricos modernos, fator que sobrecarrega os 

disjuntores e a fiação do local. 

Neste item podemos comprovar a Resposta Correta na Figura 4.7. 
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Figura 4.7 – Resposta Correta selecionada para a terceira questão do roteiro 1, da pré-

avaliação. 

Para a mesma pergunta verificamos que o grupo de alunos, nesta 

questão, obteve 33% das Respostas Parcialmente Corretas, ou seja, houve um 

esforço por parte dos alunos em se aproximarem do objetivo proposto nesse 

Roteiro. Podemos comprovar isso, observando a Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 – Resposta Parcialmente Correta selecionada para a terceira questão do roteiro 1, da 

pré-avaliação. 

 

No entanto, 22% do grupo de alunos tiveram Respostas Erradas, ou seja, 

não alcançaram com os objetivos propostos do Roteiro 1. Os dados foram 

insuficientes para que obtivessem a conclusão esperada. A Figura 4.9 

exemplifica isso. 

 

Figura 4.9 – Resposta Errada selecionada para a terceira questão do roteiro 1, da pré-avaliação. 

 

 

 

 

 



44 
 

Roteiro de Atividade 2 

 

1.1) Veja a haste montada feita de alumínio. Note que ela está separada por um 

espaço próximo de um interruptor. Após o aquecimento o que ocorre? 

Grupos Resposta 
Correta 

Resposta 
Parcialmente Correta 

Resposta 
Errada 

1 X   

2  X  

3 X   

4  X  

5  X  

6 X   

7  X  

8  X  

9  X  

Tabela 4 - Ocorrência de repostas para questão: “Após aquecimento, o que ocorre com a haste 

de alumínio?” 

 

No Roteiro 2, para questão 1.1, verificamos que 66% do grupo de alunos 

tiveram Respostas Parcialmente Corretas. De certa forma se aproximaram do 

propósito da apresentação, em sala de aula do produto, sobre Dilatação 

Térmica. Tal fato pode ser visto na Figura 4.10. 
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Figura 4.10 – Resposta Parcialmente Correta selecionada para a questão 1.1, do 

Roteiro 2. 

Em contra partida, 34% de um grupo de alunos conseguiu ter Resposta 

Correta, para o mesmo questionamento. Esses alunos entenderam o fenômeno 

apresentado, em sala de aula, e responderam com objetividade e coerência, 

atendendo então ao propósito da apresentação e seu efeito. Uma resposta 

representativa pode ser verificada na Figura 4.11. 

 

Figura 4.11– Resposta Correta selecionada para a questão 1.1, do Roteiro 2. 

Nessa questão 1.1 consegui, através das experiências, atingir meu 

propósito, pois nenhum grupo de alunos obteve Respostas Erradas, como pode 

ser comprovado na Figura 4.12. 

 

Figura 4.12 – Nenhuma Resposta Errada, selecionada para a questão 1.1, do Roteiro 2. 
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1.2) Por quê? Qual foi a causa deste efeito?  

Grupos Resposta 
Correta 

Resposta 
Parcialmente Correta 

Resposta 
Errada 

1 X   

2 X   

3 X   

4  X  

5  X  

6 X   

7 X   

8 X   

9   X 

Tabela 5 - Ocorrência de repostas para questão: “Por quê? Qual foi a causa deste 

efeito?” 

 

Na questão 1.2, um grupo de 66% dos alunos foi capaz de organizar 

Respostas Corretas. A expectativa foi alcançada, pois relacionaram que 

aumento da temperatura causou a dilatação da haste promovendo o aumento da 

sua dimensão, promovendo o acionamento do interruptor que fez soar a 

campainha. Vejamos essa comprovação na Figura 4.13. 

 

Figura 4.13 - Resposta Correta selecionada para a questão 1.2, do Roteiro 2. 
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Ainda comentando sobre a mesma questão, 22% do grupo de alunos 

tiveram Respostas Parcialmente Corretas, pois um raciocínio lógico não foi 

totalmente completo, como podemos verificar na Figura 4.14. 

 

Figura 4.14 - Resposta Parcialmente Correta selecionada para a questão 1.2, do Roteiro 

2. 

Nessa questão apenas12% dos alunos responderam equivocadamente, 

pois não conseguiram argumentar com propriedade e relacionar que aumento da 

temperatura causou a dilatação da haste causando o aumento da sua dimensão, 

promovendo o acionamento do interruptor, que fez soar a campainha.  

Neste item podemos comprovar a Resposta Correta na Figura 4.15. 

 

Figura 4.15 - Resposta Errada selecionada para a questão 1.2, do Roteiro 2. 

 

2.1) Veja a esfera suspensa no suporte. O suporte é de cobre e um aro circular 

que suporta a esfera. O que aconteceu depois que o suporte foi aquecido?  
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Grupos Resposta 
Correta 

Resposta 
Parcialmente Correta 

Resposta 
Errada 

1  X  

2 X   

3 X   

4 X   

5 X   

6 X   

7 X   

8 X   

9 X   

Tabela 6 - Ocorrência de repostas para questão: “O que aconteceu depois que o suporte foi 

aquecido?” 

Nessa questão, 89% dos alunos tiveram Respostas Corretas e foram 

capazes de concluir que a esfera caiu, devido a variação da dimensão do anel. 

Alcançaram o objetivo proposto. 

Podemos destacar a resposta de um grupo mostrado na Figura 4.16. 

 

Figura 4.16 - Resposta Correta selecionada para questão 2.1, do Roteiro 2. 

 

Outro grupo de alunos, 11%, teve Resposta Parcialmente Correta para o 

mesmo questionamento.  

Destacamos a resposta do grupo na Figura 4.17. 
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Figura 4.17 - Resposta Parcialmente Correta selecionada para questão 2.1, do Roteiro 

2. 

Na questão 2.1, não houve Respostas Erradas pelos grupos de alunos. 

Todos foram capazes de entender a experiência em sala de aula. 

Destacamos a resposta do grupo na Figura 4.18. 

 

Figura 4.18 – Nenhuma Resposta Errada selecionada para questão 2.1, do Roteiro 2. 
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2.2) Como você explica esse efeito? 

Grupos Resposta 
Correta 

Resposta 
Parcialmente Correta 

Resposta 
Errada 

1 X   

2   X 

3 X   

4 X   

5  x  

6 X   

7 X   

8  x  

9 X   

Tabela 7 - Ocorrência de repostas para questão: “Como você explica esse efeito?” 

Sobre esta questão, 66% dos alunos deram Respostas Corretas e foram 

capazes de compreender que a variação de temperatura promove a variação 

das dimensões do anel. Portanto, a maioria do grupo chegou à conclusão 

esperada, como podemos verificar na 4.19. 

 

Figura 4.19 – Resposta Correta selecionada para questão 2.2, do Roteiro 2. 

 

Na Questão 2.2, um grupo de alunos obteve 22% das Respostas 

Parcialmente Corretas. 
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Esses resultados demonstraram que os alunos apresentam algumas 

dificuldades em elaborar argumentos lógicos a partir da análise do experimento, 

em sala de aula. Tal fato pode ser observado na Figura 4.20. 

 

Figura 4.20 – Resposta Parcialmente Correta selecionada para questão 2.2, do Roteiro 

2. 

Sobre a mesma questão, 12% do grupo de alunos apresentaram 

Respostas Erradas, pois apresentam dificuldades em analisar e interpretar as 

informações explicitadas em sala sobre dilatação. Observemos a Figura 4.21. 

 

Figura 4.21 – Resposta Errada selecionada para questão 2.2, do Roteiro 2. 
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3.1) O que aconteceu depois que uma lâmina foi aquecida e a outra resfriada?  

Grupos Resposta 
Correta 

Resposta 
Parcialmente Correta 

Resposta 
Errada 

1 X   

2  X  

3 X   

4  X  

5 X   

6   X 

7 X   

8 X   

9  X  

Tabela 8 - Ocorrência de repostas para questão: “O que aconteceu depois que uma lâmina foi 

aquecida e a outra resfriada?” 

 

Nessa questão, 56% do grupo de alunos deram Respostas Corretas e 

foram capazes de observar que ocorreu a curvatura de ambas as lâminas. 

Sendo assim, mais da metade do total de grupo chegou a conclusão esperada. 

A Figura 4.22 exemplifica isso. 

 

Figura 4.22 – Resposta Correta selecionada para questão 3.1, do Roteiro 2. 
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Por outro lado, 33% do grupo de alunos obtiveram Respostas 

Parcialmente Corretas, pois, apesar de alguns argumentos serem verdadeiros 

estes não foram suficientes para o objetivo proposto. Vejamos na Figura 4.23. 

 

Figura 4.23 – Resposta Parcialmente Correta selecionada para questão 3.1, do Roteiro 

2. 

No entanto, 11% do grupo de alunos tiveram Respostas Erradas, pois não 

esboçaram corretamente sobre o objeto de estudo. Vejamos na Figura 4.24. 

 

Figura 4.24 – Resposta Errada selecionada para questão 3.1, do Roteiro 2. 
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3.2) Como você explica esse efeito?  

Grupos Resposta 
Correta 

Resposta 
Parcialmente Correta 

Resposta 
Errada 

1 X   

2  x  

3 X   

4 X   

5  x  

6 X   

7   X 

8  x  

9  x  

Tabela 9 - Ocorrência de repostas para questão: “Como você explica esse efeito?” 

Na questão 3.2 houve um “empate técnico” entre os grupos de alunos. 

Cerca de 44% das respostas foram classificadas como Corretas, bem como 

outros 44% de Respostas Parcialmente Corretas.  

Alguns alunos assimilaram os conceitos abordados, enquanto outros 

assimilaram parcialmente com algumas dúvidas. Isso evidencia que um grupo 

possui um pouco mais de habilidades que o outro. 

Observemos as Figuras 4.25, exemplificando as Respostas Corretas, e a 

Figura 4.26, sobre as Respostas Parcialmente Corretas. 
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Figura 4.25 – Resposta Correta selecionada para questão 3.2, do Roteiro 2. 

 

Figura 4.26 – Resposta Parcialmente Correta selecionada para questão 3.2, do Roteiro 

2. 

Em contrapartida, cerca de 12% do grupo de alunos deram Respostas 

Erradas, não assimilando que a lâmina aquecida curvou-se para um lado com o 

alumínio, posicionando-se externamente, e a lamina resfriada curvou-se com o 

alumínio posicionado na parte interna.  

Esse grupo de alunos teve dificuldades para esboçar corretamente o 

fenômeno da dilatação, como podemos verificar na Figura 4.27. 

 

Figura 4.27 – Resposta Errada selecionada para questão 3.2, do Roteiro 2. 
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4) Como o aço comporta-se de forma diferente quando aquecido ou resfriado?  

Grupos Resposta 
Correta 

Resposta 
Parcialmente Correta 

Resposta 
Errada 

1 X   

2 X   

3 X   

4  x  

5  x  

6  x  

7  x  

8 X   

9  x  

Tabela 10 - Ocorrência de repostas para questão: “Como o aço comporta-se de forma diferente 

quando aquecido ou resfriado?” 

Nessa questão, aproximadamente 56% dos alunos obtiveram Respostas 

Parcialmente Corretas.  

Apesar de o grupo expor algumas dificuldades em analisar o fenômeno, 

eles argumentam e expõem conhecimentos prévios em relação à dilatação 

térmica, como mostra a Figura 4.28. 

 

Figura 4.28 – Resposta Parcialmente Correta selecionada para questão 4, do Roteiro 2. 

Para a mesma questão, 44% do grupo de alunos tiveram Respostas 

Corretas e perceberam que quando aço é aquecido ocorre o aumento da 
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agitação de seus átomos e, quando resfriado, ocorre a diminuição da agitação 

dos seus átomos. Vejamos na Figura 4.29. 

 

Figura 4.29 – Resposta Correta selecionada para questão 4, do Roteiro 2. 

Na questão 4 não houve grupo de alunos com Respostas Erradas. Tal 

fato esboça uma boa interpretação e aproveitamento da experiência aplicada em 

sala de aula, como mostra a Figura 4.30. 

 

Figura 4.30 – Nenhuma Resposta Errada selecionada para questão 4, do Roteiro 2. 
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Roteiro 1 – Pós-Avaliação 

1) Você já viu que em calçadas ou pontes há trincas e tem sempre uma pequena 

abertura ou separação? Você sabe por quê? 

Grupos Resposta 
Correta 

Resposta 
Parcialmente Correta 

Resposta Errada 

1 X   

2 X   

3 X   

4  X  

5 X   

6  X  

7 X   

8  X  

9 X   

Tabela 11 - Ocorrência de repostas para questão: “Você já viu que em calçadas ou pontes há 

trincas e tem sempre uma pequena abertura ou separação? Você sabe por quê?” 

 

Nessa questão a maioria do grupo, 66% dos alunos respondeu com 

Respostas Corretas, concluindo que se trata de um fenômeno que ocorre devido 

a dilatação. O grupo chegou à conclusão esperada, conforme mostra a Figura 

4.31.  

 

Figura 4.31 – Resposta Correta selecionada para questão 1, do Roteiro 1 – Pós-Avaliação. 
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Para o mesmo questionamento, outro grupo de alunos obteve 33% das 

Respostas Parcialmente Corretas, conforme poderemos observar na Figura 

4.32. 

 

Figura 4.32 – Resposta Parcialmente Correta selecionada para questão 1, do Roteiro 1 

– Pós-Avaliação. 

Ainda sobre a questão 1, não há registros de Respostas Erradas por 

grupo de alunos evidenciando que todos são capazes de argumentar por meio 

de representações verbais e escritas. Um exemplo é a Figura 4.33. 

 

Figura 4.33 – Nenhuma Resposta Errada selecionada para questão 1, do Roteiro 1 – 

Pós-Avaliação. 
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2) Os trilhos de trens são instalados contendo uma separação em distância 

regulares. Você sabe por quê?  

Grupos Resposta 
Correta 

Resposta 
Parcialmente Correta 

Resposta 
Errada 

1 X   

2   X 

3 X   

4  x  

5 X   

6 X   

7  x  

8 X   

9 X   

Tabela 12 - Ocorrência de repostas para questão: “Os trilhos de trens são instalados contendo 

uma separação em distância regulares. Você sabe por quê?” 

 

Nesta segunda questão, 66% do grupo de alunos conseguiram dar 

Respostas Corretas, conferindo a folga entre as extremidades dos trilhos que 

permite a dilatação, evitando assim as deformações nos mesmos. Vide a Figura 

4.34. 

 

Figura 4.34 – Resposta Correta selecionada para questão 2, do Roteiro 1 – Pós-

Avaliação. 
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Em contrapartida, 22% do grupo obtiveram Respostas Parcialmente 

Corretas sobre o mesmo questionamento, considerando este resultado como 

positivo. Vide a Figura 4.35. 

 

Figura 4.35 – Resposta Parcialmente Correta selecionada para questão 2, do Roteiro 1 

– Pós-Avaliação. 

Por fim, 12% dos alunos deram Respostas Erradas quanto a questão 2, 

do Roteiro 1 – Pós-avaliação. Esse grupo ainda não foi capaz de absorver 

conceitos sobre o conteúdo administrado, como podemos comprovar na Figura 

4.36. 

 

Figura 4.36 – Resposta Errada selecionada para questão 2, do Roteiro 1 – Pós-

Avaliação. 
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3) Quando há um excesso de corrente elétrica, o disjuntor de um sistema elétrico 

desarma. Você sabe por quê?  

Grupos Resposta 
Correta 

Resposta 
Parcialmente Correta 

Resposta 
Errada 

1 X   

2 X   

3  x  

4 X   

5 X   

6  x  

7 X   

8  x  

9 X   

Tabela 13 - Ocorrência de repostas para questão: “Quando há um excesso de corrente elétrica, 

o disjuntor de um sistema elétrico desarma. Você sabe por quê?” 

 

Na questão 3, cerca de 66% dos grupos foi capaz de dar Respostas 

Corretas. Além disso, concluíram que o disjuntor desarma devido ao 

superaquecimento causado pelo aumento da passagem de energia elétrica. 

Esse resultado foi muito satisfatório, pois comprova que a maioria chegou 

à conclusão esperada, como podemos verificar na Figura 4.37. 

 

Figura 4.37 – Resposta Correta selecionada para questão 3, do Roteiro 1 – Pós-

Avaliação. 



63 
 
 

Continuando a discorrer sobre esta questão foi observado que 33% dos 

alunos, de outro grupo, deram Respostas Parcialmente Corretas. A análise 

destes casos nos permite verificar que os alunos têm um bom nível de 

compreensão sobre o tema em estudo. 

Vejamos na Figura 4.38: 

Figura 4.38 – Resposta Parcialmente Correta selecionada para questão 3, do Roteiro 1 – Pós-

Avaliação. 

Sobre esta questão, não houve incidência de Respostas Erradas por 

completo, em nenhum dos grupos. As dificuldades foram trabalhadas em sala 

visando a compreensão do assunto. Vide a Figura 4.39. 

 

Figura 4.39 – Nenhuma Resposta Errada selecionada para questão 3, do Roteiro 1 – 

Pós-Avaliação. 

Com a aplicação dos roteiros sobre dilatação foi possível fazer com a 

maioria dos alunos observassem a olho nu a expansão térmica de um sólido e a 

maioria foi capaz de alcançar uma linha de raciocínio coerente sobre o tema, 

transformando a sala de aula em um laboratório de anseios e descobertas. 

O resultado obtido em todos os roteiros atendeu minhas expectativas, 

demonstrando certa coerência nas respostas dadas, pois os alunos participaram 

efetivamente desse processo, com intuito de não apenas receber uma 

informação pronta, mas sim construir um raciocínio lógico.  
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Com a reaplicação desses roteiros foi possível fazer com que os alunos 

visualizassem, explorassem e compreendessem um pouco mais sobre os 

fenômenos da dilatação térmica, mesmo quando em fração de milímetro. Tal 

procedimento contribuiu para melhorar o ensino de Física, de uma forma em que 

teoria e prática estão diretamente relacionadas, mesmo em escolas que não 

dispõem de laboratórios, como é o caso da Escola Estadual Maranhão. 
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Capítulo 5 

CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho apresentamos a construção de um produto que traz uma 

sequência didática para o ensino da dilatação linear no ensino médio. Seguimos 

a orientação do Currículo Mínimo da rede de ensino estadual do ensino médio, 

aplicando a sequência no 2º ano do ensino médio. Este produto é constituído de 

kit formado por: 1) acionamento de campainha por dilatação, 2) anel metálico 

com esfera, 3) lâminas com dois materiais e 4) estrutura cristalina. 

Nosso produto foi direcionado aos alunos do Ensino Médio e foi aplicado 

no Colégio Estadual Maranhão, da turma MII-02 no 2º bimestre de 2015.  A 

aplicação desenvolveu-se de forma muito produtiva, com manifestação atenta 

dos alunos e ansiosos pelo resultado final que atendeu as expectativas. O tempo 

previsto de duas aulas foi suficiente para realizar preparação e execução das 

atividades propostas, bem como, as avaliações pretendidas. Os alunos 

motivaram-se com os experimentos demonstrativos e mostraram-se 

comprometidos com a aula e o conteúdo apresentado. Por isto, acreditamos que 

nosso produto educacional contribuiu para um maior engajamento do aluno, 

aumentando sua pré-disposição ao aprendizado. 

 O capítulo 4 é dedicado a uma análise com coleta de dados relativos à a 

aplicação do produto e os resultados obtidos pelos alunos. Nesta análise 

notamos que os conhecimentos prévios não associaram o efeito de trincas com 

dilatação, o que mostra que não havia associação entre o conceito e o efeito. 

Contudo, ao fim da aplicação eles compreenderam a relação de causa e efeito 

para o caso das rachaduras, mostrando um avanço conceitual.  

Cerca de 44% das respostas na questão que trata da associação de 

trincas em pontes e calçadas com dilatação, foram classificadas como 

Respostas Parcialmente Corretas. 
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No item que trata do acionamento da campainha, verificamos que 66,7% 

do grupo de alunos tiveram Respostas Parcialmente Corretas e Considerando as 

Repostas Corretas, 33,3% estão neste grupo. De certa forma se aproximaram do 

propósito da apresentação, do produto sobre Dilatação Térmica. 

Acreditamos que o produto seja potencialmente significativo, pois 

aumenta a pré-disposição ao aprendizado, ajuda na organização prévia do 

conhecimento dos alunos com questões associadas a efeitos observados no 

cotidiano. No decorrer de todo o processo constatamos um envolvimento dos 

alunos nos quais interagiram satisfatoriamente, mostrando bom desempenho 

nas respostas dadas diante das aplicações realizadas. Por este motivo 

acreditamos que o produto educacional aqui apresentado pode contribuir com o 

aprendizado significativo do tema dilatação. 
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Roteiro de Atividades 1 

Alunos: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Instruções: 

Formando um grupo de até 4 alunos, discutam as questões a seguir e elaborem as 

respostas para as mesmas escrevendo campo “Sua Resposta”. Quando for solicitado, no 

fim das práticas preencha o campo “Conclusão”. 

 

1) Você já viu que em calçadas ou pontes há trincas e tem sempre uma pequena 

abertura ou separação? Você sabe por quê? 

Sua resposta: 

 

 

Conclusão: 
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2) Os trilhos de trens são instalados contendo uma separação com distâncias 

regulares entre eles. Você sabe por quê? 

Sua resposta: 

 

 

Conclusão: 

 

 

 

3) Quando há um excesso de corrente elétrica, o disjuntor de um sistema elétrico 

desarma. Você sabe por quê? 

Sua resposta: 

 

 

Conclusão: 
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Roteiro de Atividades 2 

Alunos: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Instruções: 

Formando um grupo de até 4 alunos, discutam as questões a seguir e elaborem as 

respostas para as mesmas. Dê sua resposta para cada questão. Após a discussão com o 

professor, escreva a conclusão sobre o experimento no campo indicado como 

“Conclusão”: 

 

Barra de alumínio aquecida. 

1) Veja a haste montada é feita de alumínio. Note que ela está separada por um 

espaço próximo de um interruptor. 

 

Após o aquecimento o que acontece? 

Sua Resposta: 

 

 

Conclusão: 
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Por quê? Qual foi a causa deste efeito? 

Sua Resposta: 

 

 

Conclusão: 

 

 

 

2) Esfera suspensa no suporte. 

Veja a esfera suspensa no suporte. O suporte é de cobre e um aro circular que 

suporta a esfera. O que aconteceu depois que o suporte foi aquecido? 

Sua resposta: 

 

 

Conclusão: 
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Como você explica este efeito? 

Sua resposta: 

 

 

Conclusão: 

 

 

 

3) Lâmina com dois materiais. 

As lâminas com dois materiais quando aquecidas e resfriadas, apresentam 

igual comportamento? 

O que aconteceu depois que uma lâmina foi aquecida e a outra resfriada? 

Sua resposta: 

 

 

Conclusão: 
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Como você explica estes efeitos? 

Sua resposta: 

 

 

Conclusão: 

 

 

 

4) Estrutura cristalina de materiais sólidos metálicos. 

O modelo de estrutura microscópica apresentado é de um material sólido, 

como o aço por exemplo.  

O aço se comporta de forma diferente quando aquecido ou resfriado? 

Sua resposta: 

 

 

Conclusão: 
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1) COMO MONTAR OS KITS  

 

Vamos mostrar o passo-a-passo para a montagem do kit dilatação linear.  

 

1.1.) Barra metálica aquecida para acionar campainha. 

Este dispositivo consiste de uma barra de alumínio, sustentada por um suporte de 

aço. A barra quando aquecida dilata-se e aciona o interruptor e consequentemente a 

campainha. 

a) Materiais: 

Campainha sem fio com acionador manual; 

Barra de alumínio de 1 m de comprimento e diâmetro 2,5 mm; 

Suporte de aço 1,1 m de comprimento e perfil 10 x 3,0 mm; 

07 apoios da barra metálica de 35 mm com perfil 10 x 3,0 mm; 

Velas de parafina com pavio de algodão - 07 unidades; 

Suporte para velas; 

Isqueiro; 

Preço estimado: R$ 30,00 

 

b) Montagem: 

Cortar uma barra de perfil 10 x 3,0 mm com 1,1 m de comprimento (figura 1 - 

barra chata 1,1 m x 10 mm x 3,0 mm); 

Curvar as extremidades a 90º com 40 mm de altura, formando um perfil U (Figura 

2 – dobra a 90º); 

Serrar 07 suportes de 35 mm de comprimento de aço para apoio da haste de 

alumínio (Figura 3 – suportes da haste); 

Nota: 

Furar com diâmetro de 3,0 mm a 5,0 mm de cada extremidade os 07 apoios de aço 

para haste de alumínio de 35 mm (Figura 4 – furar suporte); 
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Fixar lado oposto aos furos, os 07 apoios de aço da haste de alumínio de 35 mm, 

com alinhamento; 

Posicionar a haste metálica no suporte e acionador da campainha elétrica; 

Conectar a campainha numa tomada 127 v. 

 

 

Figura 1 – barra de aço 10 mm x 3,0 mm x 1,1 m de 

comprimento. 

 

 

Figura 2 - Fixar apoios da haste de aço montando o 

conjunto com solda ou outro recurso. 
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Figura 3 – Posicionar interruptor no apoio da estrutura 

de aço numa das extremidades da barra de alumínio. 

 

c) Etapas de execução: 

 Posicionar produto sobre uma mesa. 

 Plugar campainha numa tomada.  

Colocar as velas sob a haste de alumínio. 

 Acender velas e aguardar dilatação (cerca de 1 minuto), para acionamento da 

campainha. 

d) Sugestões: 

I - Pode-se empregar lâmpada ou outro dispositivo, substituindo a campainha. 

II - Também é possível o uso de suporte de madeira para fixar as velas. 

III - Podem-se empregar materiais diferentes para Barra de 1m de alumínio (por 

exemplo, latão ou aço). 
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Figura 4 – Produto completo montado 

 

 

Nota: 

Os alunos mostraram-se curiosos e atentos com relação à apresentação do 

produto. 

Alguns alunos até citaram, será que funciona. 

Após a apresentação mostraram-se interessados pelo fenômeno. 

 

1.2) Aro de cobre com esfera de aço suspensa. 

Este dispositivo consiste de um anel metálico de cobre, que sustenta uma esfera. 

O anel quando aquecido com chama, dilata-se e permite a queda da esfera. 

a) Materiais: 

Esfera de aço com 23 mm de diâmetro. 

Arame de cobre com 230 mm de comprimento e 3,0 mm de diâmetro. 

Base de madeira com furo de 3,0 mm no centro (profundidade 20 mm). 

Isqueiro. 

Preço estimado: R$ 5,00 

 

b) Montagem: 
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Curvar extremidade do arame, formando um aro ligeiramente menor que a esfera 

(de 23 mm) em uma extremidade do arame. 

Curvar arame ao meio a 90ª para e fixar na base. 

Furar base de madeira e montar arame. 

 

 

Figura 5 – Curvar o arame a 90° e fixar a haste de 

cobre num furo na base de madeira. 

 

 

Figura 6 – Esfera de aço posicionada no anel. 

 

c) Etapas de execução: 

Aquecer o arame com chama direta, próximo ao aro. 
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Figura 7 - Isqueiro aceso sob haste metálica – 

aquecendo o anel e dilatando-o. 

 

 

 

1.3) Lâmina bi material. 

Neste experimento são empregadas duas fitas, recortadas de uma caixa de leite. 

Uma será colocada no início da aula numa caixa de isopor com gelo (no mínimo por 30 

minutos) e a outra será aquecida com um isqueiro. Ambas se curvarão, porém, para lados 

opostos, devido os coeficientes de dilatação do papel e alumínio serem diferentes. 

a) Materiais: 

Fita da caixa de leite 3x15cm; 

Caixa de isopor com gelo. 

Isqueiro. 

Preço estimado: R$6,00 

 

b) Etapas de execução: 

Aquecer lâmina com chama direta no lado metálico; 



84 
 

Colocar lâmina numa caixa de isopor com gelo dentro, aguardando cerca de 30 

minutos; 

Citar equilíbrio térmico entre a lâmina e o gelo, para encurvamento da lâmina. 

 

c) Sugestão: 

Podem-se empregar lâminas com dimensões diferentes (largura e comprimento). 

- pode-se aplicar base do arame, com garrafa e areia. 

- Uma esfera de vidro (substituindo a metálica) aplica-se perfeitamente. 

Nota: 

Os alunos mostraram-se curiosos e atentos com relação ao produto apresentado. 

Alguns citaram o que vai acontecer e o porquê das lâminas curvarem-se para 

lados contrários. 

Outros comentaram “como será que funciona”? 

Após a apresentação todos se mostraram satisfeitos e deslumbrados. 

 

 

 

Figura 8 – Efeitos provocados nos experimentos 

realizados. 
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Figura 9 - Lâminas de faces duplas (resfriada e 

aquecida) 

 

 

1.4) Estrutura cristalina dos materiais sólidos. 

Trata-se um modelo para ilustra a rede cristalina da matéria metálica, onde 

montamos esferas de isopor fixadas com espirais de apostila, formando cubos 

interligados. 

a) Materiais: 

12 unidades de bolas de isopor com de 2,5 cm de diâmetro. 

Espiral de encadernação de 0,7 cm de diâmetro – 20 unidades. 

40 unidades de borracha “macarrão” de 7,0 mm de diâmetro. 

40 unidades de alfinetes de 3,0 cm de comprimento. 

Frasco de cola para isopor (40 g). 

Preço estimado: R$ 2,00 

 

b) Montagem: 
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Cortar borrachas com 1,0 cm de comprimento. 

Fixar alfinetes nas borrachas. 

Cortar espirais com 7,0 cm de comprimento. 

Posicionar os espirais nas borrachas e aplicar cola para fixação. 

Fixar as espirais nas bolas de isopor (com alfinetes, borrachas e cola) a 90º 

formando cubos interligados. 

  

 

Figura 10 – Bolas de isopor fixadas com espirais - 

modelo de estrutura atômica de materiais sólidos (aço). 

 

 

c) Sugestões: 

Podem-se empregar bolas de isopor e espirais com diâmetros e comprimentos diferentes. 

Nota: 

Os alunos mostraram-se curiosos e surpresos com relação ao produto. 

Alguns questionaram sobre a montagem do modelo apresentado. 

Após a apresentação os alunos mostraram-se satisfeitos. 

 

2) SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Vamos apresentar a sequência didática a ser executada; 
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1) Depois do kit pronto e testado, leve para sala de aula com todos os quatro dispositivos. 

Antes de a aula começar, coloque a placa bi material na água com gelo. Monte os 

dispositivos (5 min.). 

2) distribua o roteiro de atividade 1 (levantamento de conhecimentos prévios) e peça que 

os alunos respondam (10 min.). 

3) Distribua o Roteiro de Atividades 2 e oriente para que as atividades sejam feitas à 

medida que as demonstrações forem, realizadas. Os alunos escrevem sobre a previsão dos 

resultados e após a realização da demonstração, eles reescreverão nas respostas, 

confrontado conhecimento prévio com o experimento. 

 

4) Execute as demonstrações seguidas das atividades do roteiro 2. 

 Atividade 1 (campainha): 10 min. - demonstração e resposta. 

 Atividade 2 (esfera metálica): 10 min. - demonstração e resposta. 

 Atividade 3 (Lâmina bi material): 10 min. - demonstração e resposta. 

 Atividade 4 (Modelo): 10 min. - demonstração e resposta. 

 

5) Faça a sistematização do conteúdo: Discuta as respostas do Roteiro 2, após cada 

atividade, observando o desempenho da turma. A partir desta observação a parte formal 

poderá ser direcionada ao que eles demonstrarem mais dificuldades (10 min.). 

6) Retornar ao roteiro de atividade 1 e discuta as respostas, dando oportunidade para os 

alunos compararem e auto corrigirem suas repostas, se for necessário. (5 min.). 

7) Fazer a formalização dos conceitos através de uma projeção (Sugestão: slides anexos) 

e exercícios. (30 min.). 

 

3) ROTEIROS DE ATIVIDADES COMENTADOS 

 

Roteiro de conhecimento prévio sobre dilatação linear. 
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Roteiro de Atividades 1 

Alunos: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Instruções:  

Formando um grupo de até 4 alunos, discuta as questões a seguir e elaborem as respostas 

para as mesmas. 

1) Você já observou que em calçadas existem trincas e pontes há sempre uma 

pequena abertura ou separação em intervalos regulares? Você sabe por quê? 

Sua Resposta: Espera-se que os alunos tenham observado este efeito. Não responda a 

questão, deixe que eles respondam, pois ao final retornarão para estas questões. A 

maioria diz que já observou, mas não associa os efeitos à dilatação. 

 

Conclusão: Após respondido e corrigido o Roteiro 2, o aluno deve escrever aqui sua 

nova resposta, evidenciando o papel da dilatação no processo de trincas devido ao 

trabalho que as estruturas realizam por motivo de variação de temperatura. 

 

2) Você sabe que fenômeno físico está envolvido neste procedimento? 

Sua Resposta: Talvez alguns alunos não estejam familiarizados com o fenômeno físico, 

porém, não auxilie nas suas respostas, pois estas questões do cotidiano serão debatidas 

posteriormente. 

 

Conclusão: Em suas respostas os alunos deverão ser capazes de associarem que os 

trilhos variam de comprimento conforme a variação da temperatura.  

 

 

Roteiro de conhecimento sobre os produtos apresentados. 
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Roteiro de Atividades 2 

Alunos: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Instruções: 

 Formando um grupo de até 4 alunos, discuta as questões a seguir e elaborem as respostas 

para as mesmas.  

1) Veja a haste montada, que é feita de alumínio. Note que ela está separada por um 

espaço próximo de um interruptor. 

Após o aquecimento o que acontece? 

Sua resposta: Neste momento, acenda as velas e tente argumentar fazendo perguntas aos 

alunos do tipo, o que está acontecendo, sem, dar as repostas.  Depois de um, dois minutos 

a campainha será acionada. Peça que os alunos comentem o acontecimento. 

 

Conclusão: O aluno deve escrever aqui sua nova resposta respondendo com objetividade 

e coerência, atendendo então ao propósito da apresentação e seu efeito, que é: o 

aquecimento aciona o dispositivo, que ativa a campainha. 

 

2) Por quê? Qual foi a causa deste efeito? 

Sua resposta:  Após acendimento das velas, o acionamento do interruptor e campainha, 

pergunte aos alunos o que aconteceu. Apagar as velas em seguida e questionar os alunos 

qual a causa para o desligamento da campainha. Aqui a maioria relaciona o aquecimento 

com o acionamento, mas nem todos mencionam a dilatação. 

 

Conclusão:  Após a correção, o aluno deve escrever que o acionamento se deu pela 

dilatação da barra aquecida. E o desligamento se deu pela contração da barra resfriada 

após apagarmos as velas. 
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2) Veja a esfera presa no suporte. O suporte é um aro circular de cobre que suporta 

a esfera. 

Agora aqueça o suporte da esfera, com um isqueiro próximo da esfera. Depois de 

instantes a esfera cai sobre a mesa. Argumente novamente perguntando sobre o efeito, 

sem responder. Peça aos alunos que respondam: 

 

O que aconteceu depois que o suporte da esfera foi aquecido?  

Sua resposta: Questionar os alunos sobre a causa da queda da esfera e se há relação entre 

o aquecimento do anel de cobre com a chama do isqueiro. Perguntar também, se a 

intensidade da chama for alterada, o que acontece. 

 

Conclusão: Em suas respostas os alunos deverão ser capazes de concluir que a esfera 

caiu, devido a variação da dimensão do anel, ou seja, a variação de temperatura promove 

a variação das dimensões do anel. 

 

3) Veja a lâmina com 2 materiais (papel e alumínio). 

 

Aquecer com chama direta de um isqueiro, lado do alumínio da lâmina, 

deslocando a chama lateralmente por alguns cm. Argumente novamente perguntando 

sobre o efeito, sem responder. Peça aos alunos que respondam: 

Resfriar com gelo dentro de caixa de isopor, a segunda lâmina, colocada no 

início da aula, aguardando cerca de 30 min. para que ocorra o efeito esperado. 

Argumente novamente perguntando sobre o efeito, sem responder. Peça aos alunos 

que respondam: 
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a) Após o aquecimento de uma lâmina o que aconteceu? Explique. 

Sua resposta: Questionar os alunos por que a lâmina curvou-se com o lado metálico 

curvado para um sentido e o de papel para outro. Perguntar também, se a intensidade da 

chama for alterada, o que acontece. 

 

Conclusão: Após a correção, o aluno deverá ser capaz de concluir escrevendo que 

ocorreu a curvatura de ambas as lâminas. 

  
 
 

b) Veja o que aconteceu com a lâmina resfriada? Qual a diferença deste 

efeito para o efeito da lâmina aquecida? 

 

Sua resposta: Questionar os alunos por que a lâmina curvou-se com o lado metálico 

curvado para um sentido e o papel para outro. Perguntar também, se a intensidade da 

chama for alterada, o que acontece. 

 

Conclusão: Em suas respostas os alunos deverão ser capazes de assimilar que a lâmina 

aquecida curvou-se para um lado com o alumínio, posicionando-se externamente, e a 

lamina resfriada curvou-se com o alumínio posicionado na parte interna.  

 

 

4) Modelo de estrutura cristalina de materiais, formado por bolas de isopor fixadas 

por molas (espirais de apostila), conforme figura: 
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a) Veja o modelo da estrutura cristalina de sólidos. Tente relacionar os 

efeitos observados nas demonstrações, com o comportamento da estrutura dos 

materiais sólidos. 

Sua resposta: Segure com as mãos a estrutura e aplique pequena compressão e 

alongamento no conjunto, com relativa vibração e questione os alunos o que ocorre na 

estrutura cristalina dos materiais sólidos metálicos, quando aumentam e reduzem suas 

dimensões.  

 

Conclusão: Após a correção, o aluno deverá ser capaz de concluir que os materiais 

sólidos, geralmente, aumentam suas dimensões (expandem) ao serem aquecidos. 

 

Em suma, as experiências atingiram as expectativas dos alunos. Evidenciando 

também que no nosso cotidiano, a Física como Ciência que interpreta a natureza, 

pode ser observável e nos proporcionar segurança e bem estar.  


