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APRESENTAÇA O 

 

Esta proposta didática para o ensino médio, foi elaborada contemplando 

conceitos em Física Moderna, em particular, conceitos sobre partículas fundamentais, 

métodos de identificação de partículas e propriedades das partículas fundamentais. 

O produto educacional procura desenvolver os conceitos de partículas ao longo 

de seu contexto histórico, iniciando nos conhecimentos da Grécia Antiga, com os 

filósofos, trilhando pela evolução nos modelos atômicos e findando no modelo padrão 

de partículas elementares. 

Nesta sequência didática, é feito o uso de recursos tecnológicos, em especial o 

uso do celular, para despertar o interesse dos alunos e estimular o desenvolvimento de 

sua aprendizagem.  

A idealização deste produto educacional ocorreu no contexto do Mestrado 

Nacional Profissional em Ensino de Física do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Física da Universidade Federal Fluminense. 
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REFERENCIAL TEO RICO 

 

Tradicionalmente, a Física Moderna, em especial o ensino de partículas, nem 

sempre é abordada no Ensino Médio nas Escolas Públicas. Muitas vezes isso se deve a 

própria abordagem da proposta curricular, ao número de aulas semanais disponíveis, a 

falta de material para demonstrações experimentais e a falta de um material de apoio 

adequado à abordagem do tema no ensino médio. 

Esta proposta objetiva sanar, em parte, essa lacuna que existe no ensino de 

partículas fundamentais no ensino médio, através de textos simplificados, questionário 

de análise de conhecimento prévio e adquirido e, uso de simulações de identificação de 

algumas partículas para fixação de conceitos. 

É importante destacar que sem um planejamento adequado das aulas, nenhuma 

proposta atinge o sucesso esperado, induzindo a ideia de que a física de partículas é um 

conhecimento inatingível ao aluno. O público alvo é a 3ª série do Ensino Médio e o 

número de aulas previstas para execução da proposta é de 6 aulas, podendo chegar a 8 

aulas, dependendo das atividades trabalhadas e do nível de aprofundamento. 

Nesta proposta procuramos destacar uma sequência didática que auxilie o 

professor a elaborar sua estratégia de aprendizagem. 

O material base traz, em sua sequência, conteúdos sobre as concepções da 

matéria em diferentes períodos históricos e chegando a apresentação histórica da 

importância do méson π e o papel do Brasil na Ciência mundial, inseri as novas partículas 

no cenário da física e suas transformações, aborda o modelo dos quarks e os 

aceleradores de partículas.  
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SEQUE NCIA DIDA TICA 

 Na sequência a seguir, as aulas foram preparadas privilegiando os conceitos 

básicos para a aquisição desejada dos conhecimentos sobre as partículas elementares 

constituintes da matéria. 

 

Orientações para o professor 

 O conteúdo sobre partículas elementares será abordado em 6 aulas, iniciando 

pelos conceitos básicos de estrutura da matéria (o átomo), inserindo os conceitos de 

partículas elementares e finalizando com o acelerador de partículas. 

 Os materiais necessários para a aplicação do produto encontram-se em anexo 

ou com hiperlink, bem como, um caderno dirigido para o aluno realizar as atividades 

(para ser impresso, se possível). Os textos podem ser impressos ou projetados e o 

aplicativo a ser trabalhado requer sistema Android. 

 

Aula 1: Estrutura interna dos objetos 
 

Objetivo: Levantar os conhecimentos prévios dos alunos relacionados a suas hipóteses 

de como é a estrutura interna dos objetos. 

 

 Nesse primeiro momento, faça a leitura do texto que se encontra no caderno do 

aluno como texto 1 - “Seis objetos do cotidiano que foram transformados pela 

tecnologia”; o texto trata da evolução de alguns objetos e aguçará a curiosidade dos 

alunos. Em seguida, realize uma série de perguntas com a finalidade de verificar o 

conhecimento que os alunos têm a respeito de como são os objetos por dentro. Essas 

perguntas serão o ponto de partida para instigar os alunos sobre a estrutura interna da 

matéria, que será abordada em momentos posteriores. Para isso, utilize o questionário 

a seguir: 

▪ Você já abriu algum objeto para ver como ele é por dentro? Qual(is)? 

▪ Quais são os componentes presentes nesses objetos? 

▪ E esses componentes são feitos de que? 
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Após obter as respostas e comentá-las, realize a atividade a seguir. 

▪ Coloque um objeto dentro de uma caixa e a feche; 

▪ O objeto pode ser uma borracha, uma caneta ou qualquer objeto que seja de 

interesse; 

▪ Pergunte aos alunos qual objeto eles acham que está dentro da caixa; 

▪ Pergunte como é possível saber o que é que se tem dentro da caixa. 

A resposta esperada para a última pergunta é “basta abrir a caixa”. Essa 

resposta é a base para a continuidade da atividade. Diga aos alunos que eles têm razão, 

abra a caixa e mostre o objeto. 

Em seguida, divida a turma em trios e questione os alunos com as seguintes 

perguntas: 

▪ Todas as coisas são iguais por dentro? 

▪ Como um relógio é por dentro? 

▪ Como um computador é por dentro? 

Obs.: Caso tenha outro objeto que possa ser desmontado em sala de aula, se faz 

interessante perguntar sobre como esse objeto é por dentro. 

 Escolha um dos objetos das perguntas anteriores, abra o mesmo e deixe que os 

alunos observem como é por dentro. 

 

Aula 2: Modelos Atômicos 
 

Objetivo: Desenvolver os conhecimentos prévios do aluno para relacionar e agregar 

novos conhecimentos aos que já possui; apresentar situações que elevem a 

complexidade e envolvam os tópicos de modelo atômico. 

  

 Essa etapa consiste em introduzir os conceitos inicias sobre a estrutura da 

matéria e sobre os modelos atômicos.  

Inicie a aula com a exibição do vídeo “Dez coisas que você não sabe como são 

por dentro” (disponível em https://www.youtube.com/watch?v=cpY4C2Ylxao). O vídeo 

tem duração de 5 minutos e 25 segundos e tem a finalidade de aguçar o interesse dos 

alunos sobre a estrutura interna dos objetos. 

https://www.youtube.com/watch?v=cpY4C2Ylxao
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Figura 1 - Imagem do site que disponibiliza o vídeo 

 Uma abordagem inicial que permite dimensionar a aprendizagem adquirida pelo 

aluno é o uso de um questionário para verificação dos conhecimentos prévios sobre o 

assunto a ser abordado. As questões abaixo são necessárias para uma posterior 

comparação sobre os conhecimentos adquiridos, ou seja, um comparativo entre o antes 

e o depois da aplicação desta aula.  

Após despertar a curiosidade dos alunos, divida a turma em grupos de três 

alunos e, em seguida, faça os seguintes questionamentos: 

▪ De que os objetos são feitos? 

▪ Os componentes internos dos objetos são feitos de que materiais? 

▪ E esses materiais são feitos de que? 

▪ Quais são as menores coisas que vocês conhecem? 

▪ Vocês sabem quando surgiu o conceito de átomo? 

▪ O átomo pode ser dividido? 

▪ Vocês conhecem outras partículas? 

Dependendo dos conceitos trabalhados anteriormente, algumas respostas terão 

uma boa aproximação com as respostas esperadas.  

Após os alunos responderem aos questionamentos, realize, novamente, a 

atividade da caixa com um outro objeto dentro, ou seja: 

▪ Coloque um objeto dentro de uma caixa e a feche; 

▪ O objeto pode ser uma borracha, uma caneta ou um ímã; 

▪ Pergunte aos alunos qual objeto eles acham que está dentro da caixa; 

▪ Pergunte como é possível saber o que é que se tem dentro da caixa, mas sem 

poder abrir a mesma. 

A resposta a última pergunta não será tão simples e isso irá instigar a curiosidade 

dos alunos. Não comente o que há dentro da caixa nesse momento, apenas anote as 

respostas dadas pelos alunos. Comente que a ideia de saber o que há na caixa, sem 
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poder abrir a mesma, é semelhante ao fato de tentar saber como é átomo sem poder 

vê-lo. 

No passo seguinte, trabalhe a evolução do modelo atômico a partir de um texto 

que trata o assunto de forma simplificada. O texto escolhido para ser trabalhado com o 

aluno encontra-se no caderno do aluno como texto 2 – “A evolução do modelo 

atômico”. Este texto permite trabalhar questões sobre a evolução do modelo atômico 

desde a antiguidade até o modelo atual, ficando a cargo do professor definir a melhor 

estratégia para cada turma (texto impresso ou projetado). Esse texto será a base para a 

primeira avaliação somativa. 

Exibir o vídeo “Tudo se transforma, história da química, história dos modelos 

atômicos” (disponível em https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY) sobre os 

modelos atômicos; a finalidade do vídeo é reforçar os conceitos básicos sobre a 

estrutura da matéria, em especial, a evolução dos modelos atômicos vistos no texto 2 e, 

também contribuir para a avaliação somativa. 

 

 

Figura 2 - Imagem do site que disponibiliza o vídeo 

 

 Para finalizar, solicite que cada grupo faça um desenho representando a 

cronologia evolutiva do modelo atômico e suas características principais. Esses 

desenhos serão utilizados como uma das atividades avaliativas. 

 A figura abaixo é um exemplo do que se espera que seja representado pelos 

alunos. As datas de cada modelo são importantes para a discussão sobre os intervalos 

de tempo entre cada modelo proposto. 

https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY
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Figura 3 – Evolução dos modelos atômicos - disponível em http://agq-old.educacao.ws 

 

 

Aula 3: Partículas Elementares e o Modelo Padrão 
 

Objetivo: Desenvolver os conceitos sobre as principais partículas elementares do 

universo e compreender que existe matéria e antimatéria. 

 

 Inicie as atividades desta aula revisando o modelo padrão aceito para o átomo. 

Em seguida faça a seguinte pergunta aos alunos: 

▪ Os elétrons, os prótons e os nêutrons são feitos de alguma coisa? 

As respostas dadas pelos alunos irão mostrar seu conhecimento prévio sobre as 

partículas. Faça comentários sobre os quarks up e down que constituem os prótons e os 

nêutrons. Exiba os vídeos (disponíveis nos links abaixo) sobre o discreto charme das 

partículas elementares; a finalidade do vídeo é conhecer o modelo padrão para as 

partículas elementares. 

https://www.youtube.com/watch?v=FAISMNkR_WM (parte 1) 

 

Figura 4 – Vídeo da TV Cultura: O discreto charme das partículas elementares - I 

https://www.youtube.com/watch?v=FAISMNkR_WM
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https://www.youtube.com/watch?v=f4aOj2VURG4(parte 2) 

 

Figura 5 – Vídeo da TV Cultura: O discreto charme das partículas elementares - II 

https://www.youtube.com/watch?v=XN-eoR-8Cgg(parte 3) 

 

Figura 6 – Vídeo da TV Cultura: O discreto charme das partículas elementares - III 

 Após a exibição dos vídeos, divida a turma em 8 grupos e solicite que cada grupo 

faça uma pesquisa sobre um dos temas a seguir: Quarks, Léptons, Mésons, Bárions, 

Grávitons, Glúons, Bósons e Fótons. Essa pesquisa será parte da avaliação formativa. 

Orientar sobre onde encontrar sobre o assunto (livros, caso a biblioteca da escola possua 

algum sobre o assunto; internet, de preferência em sites de instituições de pesquisa e 

de universidades). 

 

Aula 4: O LHC 
 

Objetivo: Compreender o funcionamento do LHC e entender como é feita a descoberta 

de partículas elementares. 

 

Exiba um vídeo sobre o discreto charme das partículas elementares; a finalidade 

do vídeo é conhecer o LHC e o surgimento das partículas elementares; disponível nos 

links abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=oSfuSOP8ePI(parte 4) 

https://www.youtube.com/watch?v=f4aOj2VURG4
https://www.youtube.com/watch?v=XN-eoR-8Cgg
https://www.youtube.com/watch?v=oSfuSOP8ePI


10 

 

 

Figura 7 – Vídeo da TV Cultura: O discreto charme das partículas elementares - IV 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dnRU2qOsjtA(parte 5) 

 

Figura 8 – Vídeo da TV Cultura: O discreto charme das partículas elementares - V 

 

 O passo seguinte é realizar uma leitura compartilhada do texto da revista Física 

na Escola, v. 6, n. 1, 2005, que encontra-se no caderno do aluno como texto 3 - “O 

Discreto Charme das Partículas Elementares”, e disponível no link 

<http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol6/Num1/charme.pdf>. 

 Solicite aos alunos que baixem o aplicativo LHSee para smartphone com sistema 

Android.  Esse aplicativo será utilizado nas próximas aulas. 

 
 

Aula 5: Detectores do LHC 
 

Objetivo: Descobrir como trabalham as diferentes partes do detector, aprender a 

identificar diferentes tipos de colisão. 

 Nesta aula, será realizado um passeio virtual pelas principais partes de detecção 

de partículas do detector Atlas do LHC. Para isso, será utilizado o aplicativo LHSee, que 

pode ser baixado gratuitamente na Play Store dos smartphones com sistema Android.  

 Inicie a atividade solicitando que os alunos abram o LHSee em seus celurares. 

Caso algum aluno não possua celular ou tenha celular com outro sistema diferente do 

Android, peça que acompanhe a atividade com o colega. 

https://www.youtube.com/watch?v=dnRU2qOsjtA
http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol6/Num1/charme.pdf
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Figura 9 – Ícone de inicialização do LHSee 

 

 Siga as instruções para o uso do aplicativo que se encontra abaixo: 

 

Roteiro 1 – “Explorando o detector Atlas”. (Professor) 

 Esse roteiro ensina de forma simplificada como o detector Atlas consegue 

identificar os vários tipos de partículas surgidas devido a colisão de dois prótons 

acelerados no LHC. 

 Inicie o aplicativo LHSee clicando no ícone correspondente ao mesmo (figura 1). 

A tela de apresentação do LHSee (figura 2) tem algumas opções para explorar os 

componentes de detecção do Atlas. 

 
Figura 1 – Ícone de inicialização do LHSee 
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Figura 2 – Tela inicial do LHSee 

 

 Clique em Explore the LHC, irá abrir a tela abaixo: 

 
Figura 3 – Tela de informações sobre o LHC 

 Faça a leitura do texto dessa tela, aproveite o momento para enriquecer essas 

informações com outras de seu conhecimento. 

 Após a leitura retorne à página inicial do aplicativo e clique em What is Atlas?. 

Para iniciar a atividade de exploração dos componentes do Atlas.  

A tela da figura 4 será exibida, faça a leitura das informações e clique em 

prosseguir. 
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Figura 4 – Tela de animações Atlas 

 
 Após clicar em prosseguir, explore o aplicativo navegando pelas setas de avançar 

e de retroceder. Ao todo, existem 38 telas a serem exibidas para explicar os seguintes 

tipos de detectores: eletromagnético, calorimetria, momento perdido e traços de 

múons.  

Nesta parte do aplicativo, será explorado como identificar alguns tipos de 

partículas originadas na colisão entre dois prótons, através da análise desses eventos. 
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Figura 5 – Tela inicial de exploração do Atlas 

 
 Ao finalizar está seção de informações, solicite que os alunos façam um desenho 

esboçando cada componente do Atlas que foi explorado no aplicativo e que indique 

quais partículas são detectadas por cada um deles. 

 

Aula 6: Identificação de Partículas 
 

Objetivo: Identificar as partículas resultantes em eventos gerados por colisões no LHC 

através do uso de um aplicativo para celular. 
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Nesta aula, será realizada uma atividade de identificação de partículas geradas 

pela colisão entre dois prótons acelerados, por meio do aplicativo LHSee, que emula as 

principais partes de detecção de partículas do detector Atlas do LHC. 

 Inicie a atividade solicitando que os alunos abram o LHSee em seus celurares. 

Caso algum aluno não possua celular ou tenha celular com outro sistema diferente do 

Android, peça que acompanhe a atividade com o colega. 

 
Figura 9 – Ícone de inicialização do LHSee 

 

 Siga as instruções para o uso do aplicativo que se encontra no roteiro abaixo:  

Roteiro 2 – “Estudo de eventos de colisões no detector Atlas”. (Professor) 

 Antes de realizar as atividades de identificação de partículas, faça a exploração 

do modelo 3D do Atlas. A partir da observação tridimensional dos componentes se torna 

mais fácil a identificação das partículas geradas. É possível girar e ampliar as partes dos 

detectores, bem como, visualizá-los separadamente. 

Inicie o aplicativo LHSee clicando no ícone correspondente ao mesmo (figura 1). 

A tela de apresentação do LHSee (figura 2) tem algumas opções para explorar os 

componentes de detecção do Atlas. 

 
Figura 1 – Ícone de inicialização do LHSee 
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Figura 2 – Tela inicial do LHSee 

 

  
Clique em Atlas in 3D, irá abrir a tela abaixo: 

 
Figura 3 – Tela inicial do Atlas 3D. 

 
 Leia as informações e clique em prosseguir. As telas (figura 4) a seguir, mostram 

uma sequência com cada detector separadamente. 
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Figura 4 – Telas do Atlas 3D. 

 
 Estimule os alunos a explorarem essa parte do aplicativo. Em seguida, solicite 

que retornem a tela inicial e clique em Hunt the Higgs Boson, irá abrir a tela abaixo: 

 
Figura 5 – Tela inicial do Hunt the Higgs Boson. 

 Leia as informações e clique em prosseguir. Essa parte do aplicativo é um jogo e, 

ao mesmo tempo, pode ser utilizada para verificação da aprendizagem adquirida pelos 

alunos na identificação de partículas. A tela abaixo será exibida. 
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Figura 6 – Tela de escolha de eventos do Hunt the Higgs Boson. 

 
 A tela da figura 6 exibe vários eventos resultantes da colisão entre dois prótons. 

Solicite ao aluno que clique em Evento 143, irá aparecer o evento correspondente para 

ser analisado (figura 7).  

 
Figura 7 – Evento 143 do Hunt the Higgs Boson. 

 
 Após a análise do evento, o aluno deverá selecionar uma das opções disponíveis 

para indicar o que o que foi gerado na colisão de prótons (figura 8) e, em seguida clicar 

em Ok. Em caso de acerto será gerada uma tela com o evento destacado em verde 
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(figura 9-a), caso contrário, a tela gerada terá o evento destacado em vermelho (figura 

9-b). O aluno deve repetir o procedimento para os demais eventos. 

 
Figura 8 – Opções para o evento 143 do Hunt the Higgs Boson. 

 

 
Figura 9 – Exemplo de acerto (a) ou erro (b) do evento 143 do Hunt the Higgs Boson. 

 
 Após o aluno realizar a atividade, verifique o desempenho alcançado por cada 

um deles. Faça a correção dos eventos com os alunos, segue gabarito (figura 10). 
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Figura 10 – Gabarito do Hunt the Higgs Boson. 

 

 Para finalizar, aplique o mesmo questionário utilizado para coletar os 

conhecimentos prévios dos alunos.  

▪ De que os objetos são feitos? 

▪ Os componentes internos dos objetos são feitos de que materiais? 

▪ E esses materiais são feitos de que? 

▪ Quais são as menores coisas que vocês conhecem? 

▪ Vocês sabem quando surgiu o conceito de átomo? 

▪ O átomo pode ser dividido? 

▪ Vocês conhecem outras partículas? 

 

Ambos os questionários serão utilizados para fazer a análise da aprendizagem 

adquirida pelo aluno. As quatro últimas questões foram utilizadas para a verificação da 

eficácia deste produto educacional no ensino de partículas elementares. 
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Anexos 
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Caderno do Aluno 
  

Caro(a) aluno(a), este caderno de atividades foi elaborado para a aprendizagem 

dos conhecimentos sobre as partículas elementares. Siga as orientações do professor, 

aproveite para tirar as dúvidas que surgirem e boa atividade. 

 

Aula 1: Nessa aula você irá aprender um pouco sobre a estrutura interna dos objetos. 
 

Faça a leitura do texto 1: “Seis objetos do cotidiano que foram transformados 

pela tecnologia”.  O texto se encontra no final da aula 1. 

 

Agora que você terminou a leitura, caso conheça sobre outros objetos, comente 

com seus colegas de turma, o professor lhe dará tempo para isso. 

 O professor irá fazer algumas perguntas a respeito de como são os objetos por 

dentro. Aproveite para comentar sobre os objetos que você já teve a curiosidade de 

abrir; tire suas dúvidas com o professor, sobre como são outros objetos por dentro. 

 Responda as seguintes perguntas: 

1) Todas as coisas são iguais por dentro? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2) Como um relógio é por dentro? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3) Como um computador é por dentro? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 O professor irá abrir um objeto para mostrar como é por dentro, aproveite para 

fazer perguntas de seu interesse.  
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Texto 1: Seis objetos do cotidiano que foram transformados pela tecnologia 

 

A Apple revelou seu Apple Pencil, que transformou um instrumento de escrita 

humilde em uma ferramenta de alta tecnologia. Da mesma forma que o lápis a 

tecnologia modificou radicalmente uma série de outros objetos do cotidiano, que vão de 

cigarros para óculos, que foram reinventados como maravilhas digitais. Seus avós 

poderiam até reconhecê-los mas será que eles saberiam como usá-los? 

Lápis 

O primeiro lápis produzido em massa com um pedaço de grafite envolto em 

madeira, foi produzido na Alemanha, em 1662. A estreita forma cilíndrica  nunca foi 

modificada, e influenciou os desenvolvimentos mais recentes, incluindo a caneta 

eletrônica Stylus que a Samsung lançou primeiramente no mercado mas agora a Apple 

lançou sua versão. 

“A nova Apple Pencil foi projetada para parecer e sentir como uma ferramenta 

familiar”, disse Jonathan Ive da Apple, mas “ele oferece algo extraordinário, uma 

precisão que realmente lhe dá a capacidade de tocar um único pixel”. Com uma carga 

completa, você pode ficar 12 horas rabiscando, desenhando, fazendo anotações e 

edição. 

Cigarros 

As pessoas se envenenaram com tabaco durante milhares de anos, mas os 

primeiros cigarros feitos com folhas de tabaco enrolado em juncos, datam do século 9 

no México e da América Central. Os invólucros foram feitos mais tarde de milho e, no 

século 17, o papel fino estava sendo utilizado. Este formato acessível para a inalação de 

nicotina foi introduzido pelos franceses em 1830, que prontamente deu-lhe o nome de 

cigarro. 

Nada mudou muito até 2004, quando o cigarro eletrônico (ou e-cigarro) foi 

introduzido. Este dispositivo converte em vapor a nicotina diluída em líquidos em vez de 

queimá-lo. Muitos e-cigarros imitam a forma de seus antecessores, embora os modelos 

mais recentes, como o Mormedi começaram a explorar uma linguagem visual mais 

sofisticada. 

Óculos 

Detalhes precisos sobre onde e quando os óculos foram inventados são difíceis 

de estabelecer, mas acredita-se que se originaram na Itália no século 13, quando pares 

de lentes corretivas foram fixadas pela primeira vez em suportes que poderiam ser 

equilibrados no nariz ou colocados em frente a face. 

Além da adição das “charneiras” articuladas ligadas as hastes e das 

ponteiras que se apoiam sobre as orelhas, o design e função permaneceu 

essencialmente inalterado até 2003, quando o Google lançou o Google Glass, seus óculos 

com um computador embutido. No entanto, o produto nunca foi amplamente adotado 

devido a preocupações sobre a privacidade (entre os não-usuários) e chamar muita 

atenção (entre os usuários) e o Google calmamente retirou o Glass do mercado no início 

deste ano. 

http://www.apple.com/apple-pencil/
http://www.mormedi.com/
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/seis-razoes-pelas-quais-o-google-glass-foi-um-fracasso
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Relógios 

Relógios de bolso evoluíram dos relógios mecânicos portáteis, com o primeiro 

relógio de bolso verdadeiramente wearable (usado em uma cadeia) surgindo em 1530. 

Os relógios de pulso foram desenvolvidos logo depois e, lentamente, tornaram-se 

populares com as mulheres ao longo dos séculos. 

No entanto, foi só a partir da Segunda Guerra Mundial que os homens 

começaram a usar habitualmente os relógios em seus pulsos. Este desenvolvimento foi 

estimulado pela necessidade dos soldados nas trincheiras em coordenar com precisão, o 

fogo de artilharia e ataques sem precisar ficar remexendo em seus uniformes imundos 

para encontrar os seus relógios de bolso. 

Depois da guerra o relógio de pulso rapidamente pegou entre ricos senhores da 

sociedade e relógios de bolso viraram coisa do passado. Posteriormente foram lançados 

relógios de quartzo e os digitais cujo design mudou radicalmente ao longo dos anos. 

Apesar de toda a sua funcionalidade adicional os últimos smartwatches como o Apple 

Watch ainda servem principalmente para contar o tempo, e eles ainda fixam-

se convenientemente no pulso. 

Tablets 

No mundo antigo, o tablet era uma tábua portátil para escrita e leitura, muitas 

vezes feita de madeira coberta de cera que podia ser gravada com uma caneta. Os mais 

antigos exemplos conhecidos, foram encontrados na Albânia, e são feitos de marfim 

coberto de cera e acredita-se que remontam ao século II aC. Depois de vários falsos 

começos, a Apple finalmente conseguiu atualizar a tábua para a era digital com o seu 

iPad, que foi lançado em 2010. 

Telefones 

O telefone é um objeto que não foi capaz de se prender a formas anteriores, já 

que cada onda de tecnologia forçou o dispositivo a modificar sua forma e diminuir 

seu tamanho. Vários inventores experimentaram com dispositivos parecidos com 

telefones, mas Alexander Graham Bell foi o primeiro a receber uma patente, que foi 

atribuída em 1876. 

Os telefones antigos eram engenhocas com boquilhas separadas, fones de 

ouvido e mostradores conectados por cabos parecidos com spaghetti. Ao longo dos anos 

o design foi gradualmente simplificando e se tornando mais elegante até que o 

surgimento da tecnologia celular libertou o telefone de seus fios. A partir de então ficou 

cada vez menor e com menos aparência de telefone, até o lançamento do iPhone da 

Apple em 2007, que finalmente transformou o dispositivo num computador portátil com 

múltiplas funções que toca música, filmes, tira fotos, acessa a internet, faz compras e 

muito mais. 
Texto elaborado por Renato Cunha - 14 de setembro de 2015 e extraído do site http://www.stylourbano.com.br 

  

http://www.stylourbano.com.br/author/rcunha/
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Aula 2: Nessa aula você irá aprender os conceitos inicias sobre a estrutura da matéria e 
sobre os modelos atômicos. 
  
 O professor vai exibir o vídeo: “Dez coisas que você não sabe como são por 

dentro”. Caso queira ver novamente, o vídeo está disponível no Youtube, no seguinte 

link: https://www.youtube.com/watch?v=cpY4C2Ylxao.  

 

Figura 1 - Imagem do site que disponibiliza o vídeo 

Após assistir o vídeo, responda ao questionário que se encontra no final desta 

aula. 

 

Faça a leitura do texto: “A evolução do modelo atômico”. O texto se encontra no 

final da aula 2. 

O professor vai exibir o vídeo: “Tudo se transforma, história da química, história 

dos modelos atômicos”. Caso queira ver novamente, o vídeo está disponível no Youtube, 

no seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY. 

 

Figura 2 - Imagem do site que disponibiliza o vídeo 

 

 Após assistir ao vídeo, faça um desenho representando a cronologia evolutiva do 

modelo atômico e suas características principais. O professor irá disponibilizar uma folha 

para isso. Essa será sua primeira avaliação. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cpY4C2Ylxao
https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY
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Questionário 1: Questionário para aquisição dos conhecimentos prévios 

 

ENSINO DE PARTÍCULAS NO ENSINO MÉDIO 

 

Nome: _____________________________ nº: ____ Série: _____ data: ____/____/____ 

 

De que os objetos são feitos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Os componentes internos dos objetos são feitos de que materiais? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

E esses materiais são feitos de que? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Quais são as menores coisas que vocês conhecem? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Você sabe quando surgiu o conceito de átomo? Comente. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

O átomo pode ser dividido? Comente. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Você conhece outras partículas? Quais? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Texto 2: “A evolução do modelo atômico” 

 

Nem sempre o homem pensou que o átomo é como o conhecemos atualmente. 

Foi uma ideia que evoluiu ao longo dos anos. Apesar do primeiro modelo atómico ter 

sido apresentado já no séc. XIX, a ideia de que a matéria é feita de pequeníssimos 

corpúsculos surgiu há muito, muito tempo.  

As primeiras especulações relativas à origem da natureza são devidas ao filósofo 

grego Tales, que viveu na cidade de Mileto, aproximadamente entre os anos 640 e 548 

a.C.  

Fugindo de figurações extraídas da imaginação – muitas vezes de inspiração 

religiosa, fantástica ou poética –, Tales deduzia que a natureza (ou a phisis, como era 

dito em grego) teria a água como princípio (ou substrato) único, ou seja: todo o universo 

teria a água como origem.  

Deve-se reconhecer que esse pensamento carecia de uma base teórica ou 

material consistente, além de ser pouco esclarecedor. Porém, evidenciava um 

questionamento ou uma contestação sobre o pensamento que prevalecia até então e, 

ao mesmo tempo, induzia à reflexão investigativa, fundamental para o desenvolvimento 

do conhecimento.  

Os próximos registros sobre a constituição da natureza vieram de Abdera, na Ásia 

Menor, onde o filósofo Leucipo se fixou por volta de 478 a.C. Ele acreditava que o 

universo era constituído por elementos indivisíveis e pelo vazio, e que os movimentos 

desses elementos, gerando união ou separação, produziam ou destruíam os materiais. 

Leucipo não deixou registros sobre suas reflexões.  

Porém, elas permaneceram e foram melhoradas pelo seu seguidor Demócrito, 

que viveu entre 460-370 a.C. e, seguindo as ideias do seu mestre, afirmava que a menor 

partícula constituinte de qualquer tipo de matéria não poderia ser fragmentada, pois se 

fosse divisível ao infinito, confundir-se-ia com o vazio.  

Por essa característica, denominou tal partícula de átomo, palavra grega que 

significa indivisível. Como corolário, Demócrito postulou que as únicas coisas existentes 

eram os átomos e os espaços entre eles e que qualquer matéria resultaria da combinação 

de átomos de quatro elementos: água, terra, fogo e ar.  

Essas ideias foram apoiadas por alguns filósofos. Porém, outros, entre os quais, 

Aristóteles, que foi um dos maiores filósofos de todos os tempos, consideravam um 

absurdo existir algo indivisível, estabelecendo-se, então, duas correntes de pensamento. 

Para Aristóteles, a matéria era contínua (não atômica) e suas ideias terminaram 

prevalecendo entre a maioria dos pensadores até o século XVI, quando outros 

estudiosos, como Pierre Gassendi (1592 – 1655), rompendo com a filosofia aristotélica, 

passaram a defender o atomismo e adotar o empirismo como prática para o 

estabelecimento da verdade científica. 

No século XIX, alguns cientistas passaram a realizar testes experimentais cada 

vez mais precisos graças aos avanços tecnológicos. Com isso, não só se descobriu que 
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tudo era realmente formado por minúsculas partículas, mas também foi possível 

entender cada vez mais sobre a estrutura atômica. 

Os cientistas usaram as informações descobertas por outros estudiosos para 

desenvolver o modelo atômico. Dessa forma, as descobertas de um cientista eram 

substituídas pelas de outros. Os conceitos que estavam corretos permaneciam, mas os 

que comprovadamente não eram reais passavam a ser abandonados. Assim, novos 

modelos atômicos foram criados. Essa série de descobertas da estrutura atômica até se 

chegar aos modelos aceitos hoje ficou conhecida como a evolução do modelo atômico. 

 
Evolução dos modelos atômicos 

 

O átomo de Dalton 

Em 1803, Dalton retomou as ideias de Leucipo e Demócrito e propôs o seguinte: 

“ A matéria é formada por átomos, que são partículas minúsculas, maciças, esféricas 

e indivisíveis.” 

Seus postulados estabeleciam que: 

▪ a matéria seria constituída por partículas extremamente pequenas e indivisíveis 

chamadas de átomos, que preservariam suas individualidades nas transformações 

químicas;  

▪ os átomos idênticos eram caracterizados pelas respectivas massas e constituiriam 

um mesmo elemento químico;  

▪ os compostos químicos seriam formados pela união de átomos de diferentes 

elementos, em proporções numéricas simples e definidas.  

 

Os átomos de Dalton eram partículas indivisíveis, esféricas, maciças, 

impenetráveis e indestrutíveis que ficaram conhecidos como bola de bilhar. 

 
O modelo atômico de Dalton baseava na estrutura de uma bola de bilhar 

 

Dalton teve o mérito de consolidar a ideia do átomo como unidade elementar da 

matéria, utilizando dados experimentais quantitativos. Porém, o seu modelo atômico 

continha uma série de equívocos, que foram demonstrados através de experimentos 

realizados a partir da segunda metade do século XIX. Nesses experimentos, verificou-se 
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que os átomos não eram esferas maciças, eram divisíveis, penetráveis, destrutíveis e 

nem sempre eram iguais para um mesmo elemento químico. 

Modelo atômico de Thomson 
Por meio de um experimento com uma ampola de Crookes (um tubo de vidro 

fechado com um eletrodo positivo e um negativo onde se colocavam gases em pressões 

baixíssimas e submetidos a altas voltagens), Thomson descobriu que existiam partículas 

negativas que compunham a matéria. Isso significava que o modelo de Dalton estava 

errado porque o átomo seria divisível, tendo em vista que ele teria partículas ainda 

menores negativas chamadas de elétrons. 

Visto que o átomo é neutro, cargas positivas também deveriam existir. Assim, J. J. 

Thomson propôs o seguinte em 1898: 

“ O átomo é constituído de uma partícula esférica de carga positiva, não maciça, 

incrustada de elétrons (negativos), de modo que sua carga elétrica total é nula.” 

O modelo atômico de Thomson parecia com um pudim ou bolo de passas: 

 
O modelo atômico de Thomson parecia com um pudim ou bolo de passas 

 

Modelo atômico de Rutherford 
Em 1911, o físico neozelandês Ernest Rutherford realizou um experimento em que 

ele bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa (α) emitidas por uma 

amostra de polônio (material radioativo) que ficava dentro de um bloco de chumbo com 

um pequeno orifício pelo qual as partículas passavam. 

Por meio dos resultados desse experimento, Rutherford percebeu que, na 

verdade, o átomo não seria maciço como propôs os modelos de Dalton e Thomson. Veja 

o que ele propôs: 

“ O átomo é descontínuo e é formado por duas regiões: o núcleo e a eletrosfera. O 

núcleo é denso e tem carga positiva, ou seja, é constituído de prótons. A eletrosfera é 

uma grande região vazia onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo.” 

 
O modelo atômico de Rutherford fazia uma analogia ao sistema solar 

http://manualdaquimica.uol.com.br/quimica-geral/modelo-atomico-thomson.htm
http://manualdaquimica.uol.com.br/quimica-geral/modelo-atomico-rutherford.htm


31 

 

Em 1932, o cientista Chadwick descobriu a terceira partícula subatômica, o 

nêutron. Dessa forma, o modelo de Rutherford passou a ter os nêutrons no núcleo junto 

aos prótons, ficando assim: 

 
Modelo atômico de Rutherford incluindo os nêutrons no núcleo 

 

Modelo atômico de Rutherford-Bohr 
Esse modelo recebeu esse nome porque, em 1913, o cientista Niels Bohr (1885-

1962) propôs um modelo que se baseou no de Rutherford, apenas o aprimorando. Entre 

seus principais postulados, temos o seguinte: 

“Os elétrons movem-se em órbitas circulares, e cada órbita apresenta uma energia 

bem definida e constante (nível de energia) para cada elétron de um átomo.” 

Essas camadas eletrônicas ou níveis de energia passaram a ser representadas 

pelas letras K, L, M, N, O, P e Q, respectivamente, no sentido da camada mais próxima 

ao núcleo para a mais externa. 

 
Representação do modelo atômico de Rutherford-Bohr 

 

Veja na figura a seguir que, segundo esse modelo, as órbitas vão 

progressivamente sendo preenchidas pelos elétrons. Os átomos mostrados a seguir são 

dos primeiros oito elementos da Tabela Periódica. 

 
Forma como os níveis energéticos são progressivamente preenchidos por elétrons nos primeiros oito átomos da 

Tabela Periódica dos elementos 

http://manualdaquimica.uol.com.br/quimica-geral/modelo-atomico-rutherford-bohr.htm
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Modelo da nuvem eletrônica (modelo atual) 

Este é o modelo atualmente aceite, tendo sido proposto na década de 1920, a 

par do desenvolvimento da mecânica quântica. 

No núcleo (centro) do átomo estão os prótons e os nêutrons, enquanto que os 

elétrons giram em seu redor. Na figura ao lado está representada a nuvem eletrônica de 

um átomo. Esta nuvem representa a probabilidade de encontrar os elétrons num 

determinado local do espaço. 

Os elétrons de um átomo ocupam determinados níveis de energia (o número de 

elétrons em cada nível de energia é expresso pela distribuição eletrônica). 

Os principais cientistas responsáveis por esta proposta foram Heisenberg, 

Schrödinger e Dirac. No entanto houve também outras contribuições importantes que 

permitiram que chegássemos ao modelo que hoje consideramos como válido. 

É de referir que a descoberta do nêutron é posterior a esta data, tendo sido 

provada a sua existência por James Chadwick, em 1932, apesar de já previsto por 

Rutherford 

 
Modelo da nuvem eletrônica 
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Aula 3: Nesta aula você vai aprender os conceitos sobre as principais partículas 
elementares do universo e compreender que existe matéria e antimatéria. 
 

 Responda a seguinte pergunta: 

Os elétrons, os prótons e os nêutrons são feitos de alguma coisa? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

O professor vai exibir uma sequência de vídeos: “O discreto charme das 

partículas elementares I, II e III”. Caso queira ver novamente, o vídeo está disponível no 

Youtube, nos seguintes links: 

https://www.youtube.com/watch?v=FAISMNkR_WM (parte 1) 

 

Figura 4 – Vídeo da TV Cultura: O discreto charme das partículas elementares - I 

https://www.youtube.com/watch?v=f4aOj2VURG4(parte 2) 

 

Figura 5 – Vídeo da TV Cultura: O discreto charme das partículas elementares - II 

https://www.youtube.com/watch?v=XN-eoR-8Cgg(parte 3) 

 

Figura 6 – Vídeo da TV Cultura: O discreto charme das partículas elementares - III 

 Após a assistir os vídeos, o professor irá solicitar uma pesquisa em grupo sobre 

um dos temas a seguir: Quarks, Léptons, Mésons, Bárions, Grávitons, Glúons, Bósons e 

Fótons. Faça-a com bastante empenho, pois será a segunda avaliação. 

https://www.youtube.com/watch?v=FAISMNkR_WM
https://www.youtube.com/watch?v=f4aOj2VURG4
https://www.youtube.com/watch?v=XN-eoR-8Cgg
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Aula 4: Nesta aula você irá aprender sobre funcionamento do LHC e entender como é 
feita a descoberta de novas partículas elementares. 
 

O professor vai exibir uma sequência de vídeos: “O discreto charme das 

partículas elementares IV e V”. Caso queira ver novamente, o vídeo está disponível no 

Youtube, nos seguintes links: 

https://www.youtube.com/watch?v=oSfuSOP8ePI(parte 4) 

 

Figura 7 – Vídeo da TV Cultura: O discreto charme das partículas elementares - IV 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dnRU2qOsjtA(parte 5) 

 

Figura 8 – Vídeo da TV Cultura: O discreto charme das partículas elementares - V 

 

 Após assistir os vídeos, faça a leitura compartilhada do texto: “O Discreto Charme 

das Partículas Elementares”. O texto se encontra ao término da aula 4. 

 

Para a aula seguinte você deve baixar aplicativo LHSee para smartphone com 

sistema Android. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oSfuSOP8ePI
https://www.youtube.com/watch?v=dnRU2qOsjtA
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Texto 3: O discreto charme das partículas elementares 
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Fonte: http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol6/Num1/charme.pdf  

http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol6/Num1/charme.pdf
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Aula 5: Nesta aula você irá aprender como trabalham as diferentes partes do detector 
e a identificar diferentes tipos de colisão. 
 
 Quer usar o celular em sala de aula? Agora você pode! 

Nesta aula, você vai fazer um passeio virtual pelas principais partes de detecção 

de partículas do detector Atlas do LHC, utilizando o aplicativo LHSee. Caso não tenha 

baixado o aplicativo, realize a atividade com um colega. 

  
Figura 9 – Ícone de inicialização do LHSee 

 

Siga o roteiro 1, que se encontra no final da aula 5. 

 

 Ao finalizar está seção de informações, faça um desenho esboçando cada 

componente do Atlas que foi explorado no aplicativo e que indique quais partículas são 

detectadas por cada um deles. 
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Roteiro 1 – “Explorando o detector Atlas”.  

  

Inicie o aplicativo LHSee clicando no ícone correspondente ao mesmo (figura 1). 

A tela de apresentação do LHSee (figura 2) tem algumas opções para explorar os 

componentes de detecção do Atlas. 

 
 

 Clique em Explore the LHC, irá abrir a tela abaixo: 

 
Figura 3 – Tela de informações sobre o LHC 

 Faça a leitura do texto dessa tela, aproveite o momento para enriquecer essas 

informações com outras de seu conhecimento. 

 Após a leitura retorne à página inicial do aplicativo e clique em What is Atlas?. 

Para iniciar a atividade de exploração dos componentes do Atlas.  

A tela da figura 4 será exibida, faça a leitura das informações e clique em 

prosseguir. 
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Figura 4 – Tela de animações Atlas 

 

 Clique em prosseguir e explore o aplicativo navegando pelas setas de avançar e 

de retroceder. Ao todo, existem 38 telas para explicar os seguintes tipos de detectores: 

eletromagnético, calorimetria, momento perdido e traços de múons. Sempre que 

houver dúvidas, pergunte ao professor. 

Nesta parte do aplicativo, você irá identificar alguns tipos de partículas 

originadas na colisão entre dois prótons, através da análise desses eventos. 

 
Figura 5 – Tela inicial de exploração do Atlas 
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Aula 6: Nesta aula você irá aprender a identificar as partículas resultantes em eventos 
gerados por colisões no LHC. 
  

Chegamos a aula final. Vamos realizar uma atividade de identificação de 

partículas geradas pela colisão entre dois prótons acelerados, por meio do aplicativo 

LHSee, que emula as principais partes de detecção de partículas do detector Atlas do 

LHC. 

Siga o roteiro 2, que se encontra no final da aula 6. 

 

Para finalizar, responda ao questionário que se encontra no final dessa aula.  
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Roteiro 2 – “Estudo de eventos de colisões no detector Atlas”.  

  

Esse roteiro apresenta atividades que permitem visualizar de forma simplificada 

os principais componentes de detecção do detector Atlas, apresenta vários eventos de 

colisões entre prótons e possui uma atividade de identificação de partículas geradas. 

 Antes de realizar as atividades de identificação de partículas, faça a exploração 

do modelo 3D do Atlas. A partir da observação tridimensional dos componentes se torna 

mais fácil a identificação das partículas geradas. É possível girar e ampliar as partes dos 

detectores, bem como, visualizá-los separadamente. 

Inicie o aplicativo LHSee clicando no ícone correspondente ao mesmo (figura 1). 

A tela de apresentação do LHSee (figura 2) tem algumas opções para explorar os 

componentes de detecção do Atlas. 

 

Clique em Atlas in 3D, irá abrir a tela abaixo: 
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Figura 3 – Tela inicial do Atlas 3D. 

 
 Leia as informações e clique em prosseguir. As telas (figura 4) a seguir, mostram 

uma sequência com cada detector separadamente. 

 

 
Figura 4 – Telas do Atlas 3D. 

 
 Explore essa parte do aplicativo, em seguida, retorne a tela inicial e clique em 

Hunt the Higgs Boson, irá abrir a tela abaixo: 

 
Figura 5 – Tela inicial do Hunt the Higgs Boson. 
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 Leia as informações e clique em prosseguir. Essa parte do aplicativo é um jogo 

que para identificação de partículas. A tela abaixo será exibida. 

 
Figura 6 – Tela de escolha de eventos do Hunt the Higgs Boson. 

 
 A tela da figura 6 exibe vários eventos resultantes da colisão entre dois prótons. 

Clique em Evento 143, irá aparecer o evento correspondente para ser analisado (figura 

7).  

 
Figura 7 – Evento 143 do Hunt the Higgs Boson. 
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 Após analisar o evento, selecione uma das opções disponíveis para indicar o que 

o que foi gerado na colisão de prótons (figura 8) e, em seguida clicar em Ok.  

 
Figura 8 – Opções para o evento 143 do Hunt the Higgs Boson. 

 

Em caso de acerto será gerada uma tela com o evento destacado em verde 

(figura 9-a), caso contrário, a tela gerada terá o evento destacado em vermelho (figura 

9-b). O aluno deve repetir o procedimento para os demais eventos. 

 

 
Figura 9 – Exemplo de acerto (a) ou erro (b) do evento 143 do Hunt the Higgs Boson. 

 
 Repita o procedimento para os demais eventos.  

Após o término da atividade, o professor fará a correção dos eventos. Aproveite 

esse momento para sanar as dúvidas que surgirem. 

  



51 

 

Questionário 2: Questionário para verificação dos conhecimentos adquiridos 

 

ENSINO DE PARTÍCULAS NO ENSINO MÉDIO 

 

Nome: _____________________________ nº: ____ Série: _____ data: ____/____/____ 

 

De que os objetos são feitos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Os componentes internos dos objetos são feitos de que materiais? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

E esses materiais são feitos de que? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Quais são as menores coisas que vocês conhecem? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Você sabe quando surgiu o conceito de átomo? Comente. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

O átomo pode ser dividido? Comente. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Você conhece outras partículas? Quais? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 


