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MANUAL PARA ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVO DE ÓPTICA 

GEOMÉTRICA USANDO EXPERIMENTOS 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As aulas apresentadas a seguir seguem uma proposta de trabalho onde 

o objetivo maior é mais qualitativo do que quantitativo (DINIZ, 2016). Com a 

apresentação deste conteúdo através de experimentos (GALIAZZI, 2001), 

busca-se um maior interesse dos alunos pelos fenômenos físicos envolvidos e 

desta forma, quem sabe, incentivá-los a querer conhecer mais sobre estes 

fenômenos procurando uma aprendizagem significativa (AUSUBEL, apud 

MOREIRA, 1999). Como o material didático experimental é de baixo custo e 

simples de ser reproduzido, não são necessários muitos recursos para que 

possa ser feita a realização do mesmo. Basta que se tenha uma sala de aula 

onde se possa de preferência reduzir a luminosidade para possibilitar uma 

observação mais confortável das experiências propostas e alguns materiais 

detalhados posteriormente. 

A duração prevista para cada aula é de 2 tempos de 50 minutos cada. É 

interessante que o aluno já tenha visto o conteúdo abordado nas experiências 

para uma melhor compreensão ou discussão dos conteúdos, porém o 

experimento permite também que o conteúdo seja iniciado com essa 

abordagem, apresentando-o então com uma outra metodologia diferente da 

tradicional (TARCISO, 2002). 

Se o professor optar por apresentar o conteúdo inicialmente na sala de 

aula em uma aula expositiva, por exemplo, para que o aluno já conheça o 

conteúdo antes das aulas experimentais e levando em consideração o currículo 

mínimo do estado do Rio de Janeiro (Governo do Estado do Rio de Janeiro 

2012), o ensino de óptica é contemplado nos dois últimos bimestres da 3ª série 

do ensino médio. Sendo assim, o melhor momento seria no 4º bimestre da 3ª 

série onde o aluno já teria visto os conceitos básicos necessários. 
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2 MONTAGEM DO EXPERIMENTO 

 

A montagem do experimento é muito simples. Todas as aulas utilizarão a 

base de madeira (figura 2.1) e a folha de papel milimetrado tamanho A3 

plastificada (figura 2.2) que possui aproximadamente as mesmas dimensões da 

base de madeira. Na figura 2.3 podemos ver a base de madeira e a folha de 

papel milimetrado um ao lado do outro e dessa forma pode-se ter a ideia das 

suas dimensões. Chamaremos esses dois elementos de (banco óptico). Além 

disso usaremos um espelho plano (figura 2.4), um espelho esférico (figura 2.5), 

um semi-espelho (figura 2.6) e uma fonte de luz, que no caso foi utilizado um  

laser (figura 2.7) que pode ser substituído por um canhão de luz e dependendo 

da aula a ser aplicada. Ao conjunto de elementos que compõem as aulas 

chamaremos de (kit) que pode ser visto na (figura 2.8). 

O banco óptico então, que constitui o elemento básico para todas as 

experiências, é montado com a colagem do papel milimetrado sobre a base de 

madeira. Acompanhe com as figuras abaixo. 

 

 

 

Figura 2.1: Base de madeira (Fonte: Arquivo pessoal) 
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Figura 2.2: Folha de papel milimetrado tamanho A3 plastificada (Fonte: Arquivo pessoal) 

 

 
Figura 2.3: Elementos do banco óptico (Fonte: Arquivo pessoal) 

 

 
Figura 2.4: Foto do espelho plano. (Fonte: arquivo pessoal). 
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Figura 2.5: Foto do espelho esférico. (Fonte: arquivo pessoal). 
 

 
Figura 2.6: Foto do semi-espelho. (Fonte: arquivo pessoal). 

 

 
Figura 2.7: Foto do ponteiro laser. (Fonte: arquivo pessoal). 
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Figura 2.8: Foto de todo o material utilizado. (Fonte: arquivo pessoal). 

 

 

Como podemos perceber a folha de papel milimetrado tamanho A3 é 

praticamente das mesmas dimensões da base de madeira (figura 2.3). Basta 

colar a folha sobre a base e teremos o banco óptico. Pode ser usada cola escolar 

ou fita adesiva. 

 

 

3 ROTEIRO DE AULAS 

 

A seguir serão apresentadas todas as etapas necessárias para a 

execução das três aulas propostas nesse trabalho. A metodologia aqui 

apresentada é apenas uma sugestão ao professor, tendo este, toda a liberdade 

de utilizar esse material dessa forma, ou apenas parte dele, ou ainda fazendo as 

modificações que achar necessárias. 

As três aulas foram organizadas da seguinte forma: 

 

1º) O questionário prévio – 20 minutos aproximadamente para a execução. 

2º) O experimento – 50 minutos aproximadamente para a execução. 
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3º) Reaplicação do questionário – 30 minutos aproximadamente para a 

execução. 

 

 

3.1 1ª Aula: Reflexão da Luz 

 

A primeira aula será para abordar os principais conceitos envolvidos 

nesse tema. 

Inicialmente os alunos respondem ao questionário prévio com foi descrito 

acima. 

 

Questionário Prévio 

 

1) O que é a reflexão da luz? 

2) Como podemos encontrar uma reta normal a uma superfície refletora? 

3) O que é ângulo de incidência? 

4) O que é ângulo de reflexão? 

5) Qual é a 1ª lei da reflexão da luz? 

6) Qual é a 2ª lei da reflexão da luz? 

 

Após a etapa do questionário prévio, o professor recolhe os mesmos e dá 

início a atividade experimental. Para que isso seja feito, foram elaborados 

roteiros específicos para o professor e para os alunos. 

 

Roteiro do professor 

 

Objetivo: O aluno após realizar o experimento, deve ser capaz de entender e 

relacionar os conceitos básicos que envolvem a reflexão da luz, bem como, 

enunciar as duas leis da reflexão da luz e resolver problemas simples que 

envolvam os conceitos abordados nesse experimento. 
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Material Utilizado 

 

- Uma base de madeira. 

- Uma folha de papel milimetrado formato A3, plastificada. 

- Cola comum. 

- Fita dupla face. 

- Uma fonte de luz. 

- Um pequeno espelho plano retangular. Ex.: 10 cm x 15 cm. 

- Canetas pilot. 

 

Procedimento Experimental 

 

1) Cole a folha de papel milimetrado (Fig. 2.2) na base de madeira com a face 

milimetrada voltada para cima. 

2) Cole a base de madeira em uma mesa. 

3) Coloque o espelho plano no centro da folha. 

4) Ligue a fonte de luz. 

5) Com uma caneta pilot, parque a posição do espelho na folha. 

6) Oriente os alunos, a encontrarem uma reta normal ao espelho com o auxílio 

da fonte de luz. 

7) Com uma caneta pilot, peça para que os alunos façam um tracejado na folha 

milimetrada plastificada. 

8) Posicione novamente a fonte de luz de forma a obter um raio incidente que 

forme um ângulo qualquer com a norma ao espelho. 

9) Peça aos alunos para tracejarem na folha milimetrada o feixe incidente e o 

feixe refletido com o auxílio de uma caneta pilot. 

10) Peça para os alunos observarem o que eles veem. 

11) Peça para os alunos com o auxílio do papel milimetrado verificarem o ângulo 

de incidência e o ângulo de reflexão na folha. 
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Roteiro do Aluno 

 

Objetivo: Esta aula experimental deve ter como ideia principal, o reforço e 

observação dos conceitos abordados na sala de aula sobre a reflexão da luz, de 

forma que seja possível após a utilização do aparato, a validação desses 

conceitos. No caso deste assunto ainda não ter sido abordado, o experimento 

por si só, deve conduzir a uma visualização das leis da reflexão, sendo o 

estudante ao final do experimento ser capaz de com suas palavras enunciar 

estas Leis e de resolver problemas simples que envolvam a natureza deste 

fenômeno. 

 

Material Utilizado 

 

- Banco óptico. 

- Um espelho plano. 

- Uma fonte de luz. 

- Uma caneta pilot. 

- Uma régua. 

 

Procedimento Experimental 

 

1) Coloque o espelho plano no centro da folha. 

2) Ligue a fonte de Luz. 

3) Posicione a fonte de luz de forma a obter uma reta normal ao espelho plano. 

4) Com o auxílio da caneta pilot, faça um tracejado na folha milimetrada, para 

marcar a reta normal ao espelho. 

5) Posicione novamente a fonte de luz de maneira que se obtenha um raio de 

luz incidente, com a incidência da luz no ponto onde a normal encontra o espelho 

plano, formando um ângulo com este. 

6) Com o auxílio da caneta pilot, faça linhas tracejadas nos raios incidentes e 

refletidos. 
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7) Com o auxílio do papel milimetrado, meça o ângulo de incidência e o ângulo 

de reflexão. 

 

Após o término da aula experimental os alunos sentam novamente e 

tornam a responder o mesmo questionário que agora chamamos simplesmente 

de questionário para que possamos posteriormente tentar analisar os resultados 

na aprendizagem dos alunos com o auxílio do experimento. 

 

3.2 2ª Aula: Espelhos Planos 

 

Se o professor assim desejar, pode utilizar essas aulas seguindo a mesma 

sequência didática, pois, é interessante que este assunto seja abordado após a 

aula de reflexão da luz. Porém, isso não é uma imposição. Vale lembrar que esse 

material foi proposto de forma que as aulas possam ser utilizadas de forma 

independente. 

Inicialmente os alunos respondem ao questionário prévio. 

 

Questionário Prévio 

 

1) Qual é a relação entre a distância de um objeto a um espelho plano e a 

distância da imagem conjugada por este espelho? 

2) Dada a posição de um espelho plano e um objeto em frente a este espelho, o 

que acontece com a imagem deste objeto conjugada por este espelho se 

mantivermos o espelho fixo e afastarmos o objeto 5 cm do espelho? 

3) Dada a posição de um espelho vertical e um objeto em frente a este espelho, 

o que acontece com a imagem deste objeto conjugada por este espelho se 

mantivermos o espelho fixo e afastarmos o espelho mantendo este na vertical 7 

cm da posição inicial? 

4) Um raio de luz incide num espelho plano formando 900 com a superfície 

refletora. Se girarmos o espelho de um ângulo de 300 em torno do seu próprio 

eixo, qual é o ângulo formado entre os raios refletidos antes e depois da rotação? 
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5) Se um espelho plano vertical se desloca com velocidade de módulo 10 m/s, 

afastando-se de um objeto fixo em relação ao solo, qual é o módulo da 

velocidade da imagem desse objeto: 

a) em relação ao solo? 

b) em relação ao espelho? 

6) Como seria a imagem obtida por um espelho plano vertical da seguinte 

palavra: ESPELHO 

7) Quando colocamos um ponto objeto real diante de um espelho plano, a 

distância entre ele e sua imagem conjugada é 3,20 m. Se esse ponto objeto for 

deslocado em 40 cm de encontro ao espelho, sua nova distância em relação à 

respectiva imagem conjugada, nessa posição final, será: 

a) 2, 40 m 

b) 2,80 m 

c) 3,20 m 

d) 3,60 m 

e) 4,00 m 

 

(Questão retirada do vestibular Mackenzie 1999). 

 

Roteiro do professor 

 

Objetivo: Nesta aula, com o banco óptico da figura, o aluno terá a oportunidade 

de verificar experimentalmente fenômenos ópticos relacionados a espelhos 

planos e então poderá observar as principais propriedades desses espelhos. 

Assim, o experimento proporcionará um melhor entendimento aos alunos nesse 

assunto em questão. 

 

Material Utilizado 

 

- Um espelho plano; 

- Um semi-espelho; 

- Uma base de compensado; 
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- Uma folha de papel milimetrado A3 plastificada; 

- Cola comum. 

- Fita dupla face. 

- Uma caneta pilot; 

- Uma fonte de luz. 

- Duas peças de um jogo de xadrez (sugestão). 

 

Procedimento Experimental 

 

1) Cole a folha de papel milimetrado na base de compensado para construir o 

bando óptico, conforme a figura. 

2) Coloque o semi-espelho no centro da folha. 

3) Com a caneta pilot, oriente os alunos a marcarem a posição do semi-espelho 

na folha de papel milimetrado. 

4) Oriente aos alunos para que coloquem um pequeno objeto a frente do semi-

espelho para que possam observar a imagem desse objeto no espelho. 

5) peça para que os alunos marquem a posição do objeto e da imagem como a 

caneta pilot. 

6) Retire o espelho da folha e peça para que os alunos meçam a distância do 

objeto ao espelho e da imagem ao espelho. 

7) Repita os itens 2, 3, 4, 5 e 6. 

8) Peça para os alunos afastarem o objeto do semi-espelho. 

9) Marque a nova posição do objeto e da imagem. 

10) Retire o semi-espelho novamente e peça para os alunos medirem o 

deslocamento do objeto e da imagem. 

11) Repita os itens 2,3, 4, 5 e 6. 

12) Oriente os alunos a manterem o objeto no mesmo lugar, mas peça para que 

eles afastem o semi-espelho do objeto. 

13) Peça para que os alunos com o auxílio da caneta pilot, marquem a nova 

posição do semi-espelho e da 2ª imagem. 

14) Peça para que os alunos retirem tudo do banco óptico e meçam os 

deslocamentos do espelho e da imagem. 
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15) Coloque o espelho plano no centro do papel milimetrado. 

16) Ligue a fonte de luz. 

17) Com a caneta pilot, oriente os alunos a marcarem a posição do espelho na 

folha de papel milimetrado. 

18) Oriente os alunos a movimentarem a fonte de luz de forma que o raio 

incidente forme um ângulo com a normal ao espelho. 

19) Peça para que os alunos com o auxílio da caneta pilot, marquem na folha de 

papel milimetrado os raios incidente e refletido. 

20) Oriente os alunos a girarem o espelho plano, mantendo uma das 

extremidades fixas. 

21) Peça para que os alunos com o auxílio da caneta pilot, marquem o novo raio 

refletido e a nova posição do espelho 

22) Com o auxílio do papel milimetrado, oriente os alunos a observar o ângulo 

obtido pelo espelho nas duas posições e observarem o ângulo entre os raios 

refletidos. 

 

Roteiro do aluno 

 

Objetivo: Esta prática experimental deverá auxiliar o entendimento dos 

conceitos físicos relevantes em relação ao assunto abordado, uma vez que não 

é simples entendê-los apenas por pura abstração. Neste experimento, haverá a 

oportunidade de visualizar conceitos vistos na sala de aula de uma forma 

objetiva, possibilitando um melhor entendimento e capacidade de relacionar esta 

prática com situações do dia a dia, sendo então possível resolver problemas 

simples relacionados ao assunto. 

 

Material Utilizado 

 

- Um banco óptico. 

- Uma fonte de luz. 

- Uma caneta pilot. 

- Um espelho plano. 
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- Um semi-espelho. 

- Duas peças de um jogo de xadrez. 

 

Procedimento Experimental 

 

1) Coloque o semi-espelho plano aproximadamente no centro do banco óptico. 

Com o auxílio da caneta pilot, marque a posição do espelho plano. 

2) Coloque uma das peças de xadrez a frente do semi-espelho. Observe a 

imagem formada e com a outra peça, marque a posição desta imagem. 

3) Utilize a caneta pilot para marcar na folha as posições do objeto e da imagem. 

OBS.: Utilize o mesmo ponto de referência. 

4) Retire o semi-espelho e as peças do banco óptico e com o auxílio do papel 

milimetrado presente no banco óptico, meça as distâncias do objeto ao semi-

espelho e da imagem ao espelho. 

5) Recoloque o semi-espelho na posição inicial e coloque uma das peças a uma 

distância qualquer do espelho. 

6) Observe a imagem formada e com a outra peça de xadrez, marque a posição 

da imagem. 

7) Com a caneta pilot, marque a posição do objeto e da imagem na folha. 

8) Afaste o objeto do semi-espelho e observe a nova posição da imagem e com 

a caneta pilot, marque as novas posições do objeto e da imagem. 

9) Retire o semi-espelho e as peças de xadrez da base do banco óptico e com o 

auxílio do papel milimetrado observe os deslocamentos sofridos pelo objeto e 

pela imagem. 

10) Coloque novamente o semi-espelho na posição inicial. Coloque uma das 

peças de xadrez sobre a base do banco óptico a uma certa distância do espelho. 

11) Marque a posição do semi-espelho com a caneta pilot. Com a outra peça, 

marque a posição da imagem. 

12) Afaste o semi-espelho do objeto. Com a outra peça de xadrez, marque a 

posição da nova imagem. 

13) Com o auxílio da caneta pilot, marque a nova posição do semi-espelho e a 

nova posição da imagem. 
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14) Retire o semi-espelho e as peças da base do banco óptico. Com o auxílio do 

papel milimetrado, observe os deslocamentos do espelho e das imagens. 

15) Coloque o espelho plano no centro do banco óptico. Ligue a fonte de luz. 

16) Com o auxílio da fonte de luz, encontre uma reta normal ao espelho e marque 

a reta normal com a caneta pilot. 

17) Movimente a fonte de luz, de forma que se obtenha um feixe incidente de 

luz, formando um ângulo com a reta normal. 

18) Com a caneta pilot, marque a posição do espelho e os feixes incidente e 

refletido. 

19) Fixe o espelho com o dedo em uma das extremidades e gire o espelho. Com 

a caneta pilot, marque a nova posição do espelho e o novo raio refletido. 

20) Retire o espelho da base do banco óptico e observe o ângulo de giro do 

espelho e o ângulo entre os raios refletidos com o auxílio do papel milimetrado. 

 

Após a execução da aula experimental, os alunos voltam a responder o 

questionário para posterior possível análise da aprendizagem dos alunos com a 

aplicação do experimento. 

 

 

3.3 3ª Aula: Espelhos Esféricos 

 

          Nesta atividade experimental, esperamos o educando seja capaz de 

através da observação, compreender e relacionar os fenômenos ópticos 

trabalhados na prática experimental com os conceitos teóricos vistos em sala de 

aula. Desta forma, tendo a oportunidade de partir desta abordagem do prático 

para o teórico, de acordo com a ideia de aprendizagem por experimentação. 

Inicialmente os alunos respondem ao questionário prévio. 

 

Questionário Prévio 

 

1) Qual é o principal fenômeno óptico observado em um espelho esférico? 

2) O que é eixo principal de um espelho esférico? 
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3) Como você definiria o que é foco principal de um espelho esférico côncavo? 

4) O que é raio de curvatura de um espelho esférico? 

5) Qual é a razão entre o centro de curvatura e a distância focal de um espelho 

esférico? 

6) O que acontece quando um raio de luz incide em um espelho esférico 

côncavo, passando pelo centro de curvatura do espelho? 

 

Roteiro do professor 

 

Objetivo: Nesta 3ª aula os alunos poderão observar os principais fenômenos e 

conceitos físicos relacionados aos espelhos esféricos e talvez com o auxílio do 

experimento construir um conhecimento mais sólido a respeito do assunto 

abordado. 

 

Material Utilizado 

 

- Uma placa de madeira. 

- Uma folha de papel milimetrado tamanho A3, plastificada. 

- Uma fonte de luz. 

- Um espelho esférico côncavo. 

- Um espelho esférico convexo. 

- Uma caneta pilot. 

- Uma régua. 

- Um tubo de cola comum. 

 

Procedimento Experimental 

 

1) Cole a folha de papel milimetrado na base de madeira para formar a base 

óptica. 

2) Coloque o espelho esférico côncavo aproximadamente no centro da folha de 

papel milimetrado. 

3) Ligue a fonte de luz. 
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4) Oriente os alunos a encontrar o eixo principal do espelho. 

5) Com o auxílio da caneta pilot, peça aos alunos que desenhem na folha de 

papel milimetrado o eixo principal do espelho. 

6) Coloque a fonte de luz em uma nova posição de forma a obter um feixe de luz 

paralelo ao eixo principal do espelho. 

7) Com o auxílio da caneta pilot peça aos alunos para marcarem o foco do 

espelho. 

8) Com o auxílio do papel milimetrado, peça aos alunos para medirem a distância 

focal do espelho. 

9) Com o auxílio do papel milimetrado, peça aos alunos para marcarem e 

medirem o centro de curvatura do espelho. 

10) Com o auxílio da fonte de luz, peça aos alunos para que produzam um raio 

incidente que passe pelo centro de curvatura do espelho e atinja o espelho em 

um ponto qualquer. 

11) Com o auxílio da fonte de luz, peça aos alunos que produzam um feixe 

incidente que atinja o espelho no vértice de forma que o feixe incidente forme 

um ângulo oblíquo com o eixo principal do espelho. 

12) Repita todos os procedimentos anteriores com o espelho convexo. 

 

Roteiro do aluno 

 

Objetivo: Nesta atividade experimental, esperamos o educando seja capaz de 

através da observação, compreender e relacionar os fenômenos ópticos 

trabalhados na prática experimental com os conceitos teóricos vistos em sala de 

aula. Desta forma, tendo a oportunidade de partir nesta abordagem do prático 

para o teórico, de acordo com a ideia de aprendizagem por investigação. 

 

Material Utilizado 

 

- Um banco óptico. 

- Uma fonte de luz. 

- Um espelho esférico côncavo. 
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- Um espelho esférico convexo. 

- Uma caneta pilot. 

- Uma régua. 

- Um tubo de cola comum. 

 

Procedimento Experimental 

 

1) Coloque o espelho esférico côncavo aproximadamente no centro da folha de 

papel milimetrado. 

2) Ligue a fonte de luz. 

3) Encontre o eixo principal do espelho. 

4) Com o auxílio da caneta pilot, desenhe na folha de papel milimetrado o eixo 

principal do espelho. 

5) Coloque a fonte de luz em uma nova posição de forma a obter um feixe de luz 

paralelo ao eixo principal do espelho. 

6) Com o auxílio da caneta pilot desenhe o raio refletido pelo espelho. 

8) Com o auxílio do papel milimetrado, meça a distância focal do espelho. 

9) Com o auxílio do papel milimetrado, marque e meça o centro de curvatura do 

espelho. 

10) Com o auxílio da fonte de luz, produza um feixe incidente que passe pelo 

centro de curvatura do espelho e atinja o espelho em um ponto qualquer. 

11) Com o auxílio da fonte de luz, produza um feixe incidente que atinja o espelho 

no vértice de forma que o feixe incidente forme um ângulo oblíquo com o eixo 

principal do espelho. 

12) Repita todos os procedimentos anteriores com o espelho convexo. 

 

Após a aplicação da aula experimental, os alunos voltam a responder o 

questionário para que se tenha a oportunidade de posteriormente fazer uma 

análise da suposta aprendizagem dos alunos em relação a este assunto. 
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