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RESUMO 

 

Proposta de UEPS para inserção do conteúdo de Física Quântica 
através de uma atividade experimental 

 
 

ALAN PEREIRA ANTONIO 

 
Orientador:  

Prof. Dr. Thadeu Josino Pereira Penna 

 

 
Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de 
Pós-Graduação (nome dado na instituição) no Curso 
de Mestrado Profissional de Ensino de Física 
(MNPEF), como parte dos requisitos necessários à 
obtenção do título de Mestre em Ensino de Física 

 

Este trabalho apresenta um  produto educacional foi aplicado numa turma de 

25 alunos do 3º Ano do curso Médio. Propõe uma Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa (UEPS), baseada na Teoria de Aprendizagem 

Significativa (TAS), sobre a inserção de Física Quântica à partir de uma 

atividade experimental, de forma que os próprios alunos possam manipular o 

experimento, coletar dados e analisar as relações entre as variáveis usando 

gráfico, a fim de determinar a constante de Planck . Identificando as possíveis 

influencias em uma atividade experimental, os alunos, através da avaliação do 

produto educacional, expressaram a necessidade de aulas mais dinâmicas e 

com uso de tecnologias de ensino. Tais dados demonstram claramente que 

ouve melhoria no processo de ensino aprendizagem com a obtenção de amplo 

desenvolvimento cognitivo do tema abordado. 

Palavras chaves: Ensino de Física, Física Quântica, Teoria da Aprendizagem 

Significativa. 
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ABSTRACT 

 
 

UEPS proposal for inserting the content of Quantum 
Physics through an experimental activity 

 

ALAN PEREIRA ANTONIO 

 
Supervisor: 
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Pós-Graduação (nome dado na instituição) no Curso 
de Mestrado Profissional de Ensino de Física 
(MNPEF), como parte dos requisitos necessários à 
obtenção do título de Mestre em Ensino de Física 

 
 
This work presents an educational product that was applied to a class of 25 students from 

the 3rd year of the High School. Proposes a Potentially Significant Teaching Unit (UEPS), 

based on the Theory of Significant Learning (TAS), on the insertion of Quantum Physics 

from an experimental activity, so that the students themselves can manipulate the 

experiment, collect data and analyze the relationships between variables using a graph in 

order to determine the Planck constant. Identifying the possible influences on an 

experimental activity, The Students, through the evaluation of the educational product, 

expressed the need for more dynamic classes with the use of teaching technologies. 

Such data clearly demonstrate that there is an improvement in the teaching-learning 

process with the achievement of broad cognitive development of the topic addressed. 

Keywords: Physics Teaching, Quantum Physics, Theory of Meaningful Learning 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
 

A Física é considerada uma matéria difícil de ser estudada e ensinada, 

sendo frequentemente considerada desinteressante pelos alunos que iniciam 

do ensino médio. A desmotivação dos jovens pelos estudos e falta de 

entusiasmo por parte de professores são alguns pontos de dificuldades no 

ensino de física. Este fato pode ser provado pela quantidade de alunos 

reprovados no semestre ou final do ano letivo. Os alunos ficam mais 

preocupados em memorizar fórmulas, equações, macetes e não se preocupam 

em entender propriedades físicas, fenômenos físicos relacionados a um 

determinado tema e, consequentemente, não conseguem relacionar o assunto 

com o cotidiano. 

 
Boa parte das vezes, a metodologia adotada para ensinar física no 

ensino médio das escolas brasileiras é voltada para aplicações de fórmulas 

(PIASSI, 1995). Muitas vezes, o ensino da Física acaba com excessivas aulas 

expositivas, listas de exercícios e provas (GOBARA; GARCIA, 2007, p. 519), 

onde o aluno acaba sendo treinado para resolver problemas puramente 

matemáticos, não sendo levado a uma reflexão mais específica do que está 

aprendendo. Essa forma mais tradicional de ministrar aulas dá-se de forma 

automatizada, o que pode vir a deixar os assuntos desconectados,  

promovendo no aluno a denominada “Aprendizagem Mecânica”. 

 
A Aprendizagem Mecânica ocorre com a introdução de um 

conhecimento novo de forma arbitrária, ou seja, o aluno precisa aprender sem 

entender do que se trata ou compreender o significado do porquê. Essa 

aprendizagem também acontece de maneira literal, o aluno memoriza 

exatamente como foi falado ou escrito, sem margem para uma interpretação 

própria. 

 
No Brasil, há um número muito baixo de profissionais habilitados em 

física, as aulas geralmente são ministradas por profissionais nas áreas de 

matemática, química, engenharia, biologia e frequentemente apresentam 

dificuldades em metodologia e didáticas específicas. Ensinar física requer uma 
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habilidade por parte do docente, não é simplesmente apresentar aos discentes 

esperando que tenham um conhecimento amplo. Tornar o ensino agradável, 

motivador e fascinante tem sido um dos grandes desafios para os professores. 

 
A falta de atividades práticas e experimentais bem planejadas pelos 

docentes é outro problema para a falta de motivação dos alunos. Colégios que 

não tem laboratórios e com carga horária reduzida impossibilitam um trabalho 

mais amplo do professor e a construção do conhecimento. A Física possibilita 

envolver os alunos em investigações que ultrapassam os limites da sala de 

aula, proporcionando motivação e engajamento que culminam no 

desenvolvimento, na capacidade de resolução de problemas e na  

compreensão dos fenômenos físicos (BENDER, 2014; PASQUALETTO; VEIT; 

ARAUJO, 2017). Outro problema frequente é a quantidade de conteúdo, no 

ensino médio, fazendo com que os profissionais de física priorizem a 

quantidade de conteúdo e não a qualidade de ensino, realizando simplesmente 

acúmulo de informações. A carga horária da disciplina por ser reduzida fica 

restrita a resolução de problemas, que é a maneira usual de avaliação para o 

acesso aos níveis superiores. 

 
Pozo e Crespo (2009) entendem que o ensino de Física requer 

mudanças conceituais para permitir aos alunos uma evolução nos princípios 

que caracterizam as teorias científicas. Nesta pesquisa, a mudança de postura 

do aluno, como agente ativo no processo de ensino-aprendizagem, e do 

docente, no papel de orientador e facilitador através do Ensino de Física por 

Investigação. Nesta pesquisa apresentamos como objetivo geral analisar o 

Ensino de Física por Investigação na perspectiva do planejamento, execução e 

avaliação de seis aulas, e na elaboração de Unidade de Ensino Potencialmente 

Significativa (UEPS), baseada na Teoria de Aprendizagem Significativa (TAS) 

(MOREIRA, 2012). A partir da proposta da metodologia investigativa, temos 

como objetivos específicos: apresentar a metodologia do Ensino de Física por 

Investigação; aplicar o produto educacional em uma escola privada na cidade 

do Rio de Janeiro - RJ; inserir os alunos em atividades investigativas, sendo 

através de uma atividade experimental com o propósito de desenvolver atitudes 
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científicas; demonstrar que o produto educacional pode ser planejado e 

aproveitado por outros professores em suas escolas a partir das experiências 

relatadas nesta pesquisa e finalmente apresentar os resultados obtidos durante 

a aplicação do produto educacional. 

 
Segundo as Orientações Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM+, 2002, p88), uma das competências 

apresentadas para o Ensino de Física é “compreender formas pelas quais a 

Física e a tecnologia influenciam interpretações do mundo atual, condicionando 

formas de pensar e interagir”. 

 
A sociedade atual se encontra em um estágio de avanço tecnológico 

acelerado e, em boa parte graças à Física Quântica assim é justificável a 

inserção desses assuntos em sala de aula. Os aparelhos eletrônicos que 

utilizamos são resultado dos estudos e investigações baseados na Física 

Quântica. Outros exemplos do cotidiano incluem a utilização da energia solar 

como iluminações, através de painéis solares, estudo de reações ocorridas 

para produzir energia nuclear, computadores e smartphones, aparelho de 

ressonância magnética, e várias outras aplicações médicas, etc. 

 
A abordagem bem planejada de Física Quântica pode contribuir para o 

maior interesse dos alunos, visto que a rejeição pelas aulas de Física não é 

causada somente pelas metodologias desenvolvidas, mas também porque não 

trazem nenhum interesse imediato às curiosidades dos alunos atuais 

(CHIARELLI, 2006). É importante para fazer com que os alunos reflitam sobre 

as situações do dia a dia, aliás, como é exigido, por exemplo, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN, 1997). 

Nossa intenção nesse trabalho é propor atividades investigativas e 

experimentais como instrumento de aprendizagem. Os estudantes em grupos 

irão debater após resolução de questionário e situações - problemas e, a partir 

das suas concepções baseadas em textos e vídeos sobre o fenômeno 

envolvido, poderão relacionar o conteúdo com o cotidiano. O docente, após 

todas as respostas dadas pelos alunos, apresentação de vídeos, textos como 
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organizadores prévios e atividade experimental, irão intervir, contribuindo 

através do acordo de significados entre os alunos e o professor e entre os 

próprios alunos, para a produção do conhecimento sobre os conceitos de corpo 

negro, efeito fotoelétrico, catástrofe do ultravioleta, radiação eletromagnética e 

constante de Planck. 

 
Assim, construímos um material didático fundamentado nas Teorias de 

Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel e Marco Antônio Moreira 

segundo as quais os discentes deixam de ser meros espectadores, tornando- 

se os verdadeiros protagonistas do processo ensino–aprendizagem, ou seja, o 

professor passa a ser um orientador fazendo pequenas intervenções durante o 

processo. Logo, o objetivo geral da pesquisa é desenvolver e testar a eficácia 

da aplicação de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) 

utilizando-se de materiais diversos e acessíveis para o estudo dos conceitos de 

introdução de Física Quântica para os estudantes da 3ª série do Ensino Médio. 

Os objetivos específicos desdobram-se em: 

 
 Estimular a coletividade dos estudantes durante as aulas de Física; 

 Reconhecer a Catástrofe do Ultravioleta, também chamada catástrofe de 

Rayleigh-Jeans, como início dos estudos de Física Quântica; 

 Calcular a constante de Planck através de uma prática experimental; 

 Diferenciar um espectro contínuo de espectro discreto; 

 Diferenciar o valor de uma constante determinada matematicamente da 

determinada experimentalmente; 

 Apresentar a Física Quântica priorizando os conhecimentos prévios dos 

alunos. 

 
O trabalho está apresentado em sete capítulos, organizados da seguinte 

forma: O primeiro capítulo evidencia a necessidade dos professores em 

procurar novos métodos de ensino–aprendizagem para tornar suas aulas mais 

instigantes, interessantes, menos demonstrativas e mais manipulativas e 

participativas, tornando o aluno um protagonista e o docente um mero 

orientador, bem como apresentar o tema Física Quântica para essa pesquisa, 
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além de apresentar o problema de estudo e os objetivos geral e específico. 

 

O segundo capítulo mostra o referencial teórico que está centrado no 

desenvolvimento da UEPS, baseada na TAS de Ausubel (1973) que fornecem 

a fundamentação teórica para o desenvolvimento da UEPS (MOREIRA, 2012). 

No terceiro capítulo apresenta a formalização do conteúdo de Física Quântica 

apresentados no Ensino Médio. Já no quarto capítulo ocorre o relato das 

características da escola e detalhes de como será o produto que será usado na 

pesquisa. No quinto capítulo apresenta a descrição da atividade pedagógica, 

mostrando o relato dos encontros e da aplicação do produto educacional, onde 

foi evidenciada a análise das possíveis aprendizagens conceitual, 

procedimental e atitudinal, que podem ter ocorrido. O sexto capítulo é 

destinado às considerações finais dessa pesquisa, com as principais 

conclusões, limitações, mudanças, apresentação final do produto educacional e 

perspectivas futuras de estudo. O sétimo capítulo mostra as referências 

bibliográficas utilizadas na pesquisa. 

 
No apêndice capítulo 8, tem-se todo manual do professor que tem como 

finalidade auxiliar o docente em uma prática investigativa de ensino sobre os 

conceitos introdutórios de Física Quântica. Também encontramos o 

questionário prévio, os textos, as atividades experimentais, as situações– 

problemas e a avaliação final somativa. 
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CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A metodologia principal do projeto foi desenvolvida à partir das UEPS, 

que são sequências didáticas que tem como objetivo o desenvolvimento de 

unidades de ensino de forma adequada desenvolvidas para potencializar a 

aprendizagem significativa. Este capítulo faz uma breve revisão da TAS de 

David Ausubel (AUSUBEL, 1973) que fornecem fundamentação teórica para o 

desenvolvimento das UEPS (MOREIRA, 2012) e do Ensino por Investigação de 

Anna Maria Pessoa de Carvalho (CARVALHO, 2010). Revisão sobre atividades 

experimentais em sala de aula, baseado na pesquisa do Tarciso Borges, 

Carlos Alberto Laburú e Anna Maria Pessoa de Carvalho fazendo relação com 

uso de software como processo de ensino. 

 
2.1. A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (TAS) DE AUSUBEL 

 
 

Aprendizagem significativa é, obviamente, aprendizagem com 

significado. A aprendizagem é significativa quando novos conhecimentos 

(conceitos, ideias, proposições, modelos, equações) passam a significar algo 

para o aprendiz, quando ele ou ela é capaz de definir situações com suas 

próprias palavras, quando é capacitado para resolver problemas novos, quando 

compreende. Essa aprendizagem se caracteriza pela interação entre os novos 

conhecimentos e aqueles especificamente relevantes já existentes na estrutura 

cognitiva do sujeito que aprende, segundo Ausubel e Novak (1980). Ausubel 

define o conceito de subsunçor, existente na estrutura cognitiva do aprendiz. A 

aprendizagem significativa ocorre quando uma nova informação âncora no 

subsunçor (conhecimentos prévios) pré existente na estrutura cognitiva dos 

discentes (Moreira, 2016), sendo portanto aquela que resulta no 

armazenamento organizado de informações na mente do ser que aprende. 

 
O subsunçor pode ter maior ou menor estabilidade cognitiva, pode estar 

mais ou menos diferenciado, ou seja, mais ou menos elaborado em termos de 

significados. Contudo, como o processo é interativo, quando serve de ideia 

âncora para um novo conhecimento ele próprio se modifica adquirindo novos 

significados, corroborando significados já existentes (Moreira, 2010). 
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Para Ausubel a Aprendizagem Mecânica ocorre com a incorporação de 

um conhecimento novo de forma arbitrária, ou seja, o discente necessita 

aprender sem entender do que se trata ou compreender o significado do por 

quê. Essa aprendizagem também ocorre de forma literal, o aluno aprende 

exatamente como foi falado ou escrito, sem margem para uma interpretação 

própria. A aprendizagem acontece como produto da ausência de conhecimento 

prévio relacionado e importante ao novo conhecimento a ser aprendido. Um 

exemplo disso seria um estudante aprender gráficos do Movimento Retilíneo 

Uniforme e Variado sem saber funções do 1º e 2°. Ausubel (apud MOREIRA, 

2011, p. 162). 

 
O quadro 1 abaixo apresenta as condições a serem oferecidas para 

ocorrência da aprendizagem por compreensão: 

Quadro 1 
 

1) partir do que o aprendiz conhece – cognições já adquiridas e 
construídas pelo aprendiz; 

2) organizar o material a partir de conceitos mais amplos para os mais 

específicos; 

3) utilizar linguagem que propicie a comunicação com o aprendiz; 

4) utilizar recursos facilitadores da aprendizagem significativa: 

substantiva e programaticamente e os princípios da diferenciação 

progressiva e reconciliação integrativa; 

5) fazer uso de organizadores para superar o limite entre o que o aluno já 

sabe e o que ele precisa saber; 

6) interação professor-aprendiz com autonomia no processo de 

aprendizagem no meio social e cultural; 

7) considerar as inter-relações e análise dos recursos humanos e 

materiais que propiciam ao aluno possibilidade de compreender e refletir 

e o que impede que isso ocorra – as lacunas que comprometem o 

processo de aprendizagem. 

Fonte: (MASIN, 2010, p. 20) 
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Conforme a aprendizagem significativa (AS) ocorre, conceitos são 

desenvolvidos, elaborados e diferenciados em decorrência de sucessivas 

interações (Moreira, 2016, pg  29).  Para  Ausubel  a  diferenciação  

progressiva são ideias mais gerais e mais inclusivas de temas que devem ser 

apresentadas no início para, depois irem sendo progressivamente 

diferenciadas e reconciliação integrativa explorar relações entre ideias, apontar 

similaridades e diferenças importantes, reconciliar discrepâncias reais ou 

aparente. O conteúdo deve não só proporcionar a diferenciação progressiva, 

mas também: explorar, explicitamente, relações entre proposições e conceito, 

chamar atenção para diferenças e similaridades importantes e reconciliar 

inconsistências reais ou aparentes. 

 
2.2. UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA (UEPS) 

 
 

A Unidade de Ensino Potencialmente Significativa, proposta por Moreira 

(2011) é um dos tipos de Sequência Didática de Ensino baseada na Teoria da 

Aprendizagem Significativa proposta por Ausubel (2003) e discutida  por 

Moreira e Masini (1982). Desta maneira, pode-se dizer que uma UEPS constitui 

um modelo de Sequência didática, em que alguns princípios de construção e 

sequência devem ser levados em consideração. A UEPS pode incentivar nos 

professores a atividade reflexiva, ou seja, o hábito de investigar sobre as 

práticas cotidianas de aprendizagem, além de aprimorá-la. O quadro 2 abaixo 

representar etapas principais na construção da UEPS. 

 
Quadro 2 

 

O conhecimento prévio, ou subsunçor, é a variável isolada que mais 

influencia a aprendizagem significativa; 

São as situações-problema que dão sentido a novos conhecimentos; 

Organizadores prévios apontam para como é possível relacionar novos 

conhecimentos aos subsunçores; 

Situações-problema também podem funcionar como organizadores 

prévios; 

As situações-problema devem ser propostas em níveis crescentes de 
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Avaliação da 
própria UEPS 

Encontro final 
integrador 

Processo de 
ensino 

Nova situação 
- problema 

Avaliação da 
aprendizagem 

Revisão 
Situações - 
problema 

Situação 
Inicial 

complexidade; 

A diferenciação progressiva, a reconciliação integradora e a 

consolidação devem ser consideradas na organização do ensino, na 

proposição de situações-problema e na avaliação; 

A avaliação da aprendizagem significativa deve ser feita em termos de 

buscas de evidências; 

O papel do professor é o de provedor de situações-problema, 

cuidadosamente selecionadas, de organizador do ensino e mediador da 

captação de significados de parte do aluno; 

Um episódio de ensino envolve uma relação triádica entre aluno, 

professor e materiais educativos, cujo objetivo é levar o aluno a captar e 

compartilhar significados que são aceitos no contexto da matéria de 

ensino; 

A aprendizagem deve ser significativa e crítica, não mecânica; 

A aprendizagem crítica é estimulada pela busca de respostas 

(questionamento) ao invés de memorização de respostas conhecidas, 

pelo uso da diversidade de materiais e estratégias instrucionais e pelo 

abandono de narrativa em favor de um ensino centrado no aluno. 

Fonte: autor (2019) 

igura 1: Passos de uma UEPS 

Fonte: Mota, 2018, p. 20 

 
 

Em primeiro lugar, é preciso definir o tema a ser ensinado e identificar 

quais os aspectos, metodológicos, que serão necessários para abordar o tema 

escolhido e como serão relacionados. 



 

24 
 

 

Logo após, deve-se refletir nos momentos que podem levar o aluno a 

externalizar seu conhecimento prévio, subsunçor supostamente importante, 

seja ele aceito ou não no contexto do conteúdo de ensino. Podem ser utilizados 

questionários, mapas mentais (Buzan & Buzan, 1994; Ontoria et all, 2004), 

discussões, etc. 

 
Numa outra etapa faz-se necessário uma preparação para o conteúdo, 

por meio de situações – problema e organizador prévio. Para Ausubel (apud 

MOREIRA, 2012, p.2) “a principal função do organizador prévio é a de servir de 

ponte entre o que aprendiz já sabe e o que ele deveria saber a fim de que o 

novo material pudesse ser aprendido de forma significativa.”. Ou seja, eles são 

relevantes para que os subsunçores já pré existentes se tornem adequados e 

característicos para interagir de forma substantiva com as novas informações. 

Considerar o conhecimento prévio exposto no passo anterior é muito 

importante para aprendizagem. A situação-problema é entendida como 

processo dialógico de desafio à leitura de mundo dos educandos. 

 
Portanto as situações-problema apresentadas, ainda que introdutórias, 

devem envolver, desde já, o tópico a ser ensinado. Estas situações-problema 

iniciais podem ser propostas através de simulações computacionais, 

demonstrações, vídeos, problemas do cotidiano, representações veiculadas 

pela mídia, problemas clássicos da matéria de ensino, etc., mas sempre de 

modo acessível e problemático, isto é, não como exercício de aplicação 

rotineira de algum algoritmo (GRIEBELER, 2012). 

 

 
Macedo (2002) define as situações-problemas: “as situações-problema 

caracterizam-se por recortes de um domínio complexo, cuja realização implica 

mobilizar recursos, tomar decisões e ativar esquemas. São fragmentos 

relacionados com nosso trabalho, nossa interação com as pessoas, nossa 

realização de tarefas, nosso enfrentamento de conflitos.” (p. 114). 

 
Trabalhar as situações iniciais, apresenta o conhecimento a ser 

ensinado/aprendido, levando em conta a diferenciação progressiva, 
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começando com aspectos mais gerais, inclusivos, dando uma visão inicial do 

todo, do que é mais importante na unidade de ensino. (Moreira, 2011) 

 
A diferenciação progressiva, a reconciliação integradora e a 

consolidação devem ser levadas em conta na organização do ensino 

(AUSUBEL,1980); 

 
A avaliação da aprendizagem através da UEPS deve ser feita ao longo 

da aplicação, registrando tudo que venha a ser considerado relevante para 

aprendizagem significativa do conteúdo ensinado. A avaliação formativa dever 

ser uma avaliação contínua de cada aluno ou grupo, por meio de uma grande 

variedade de instrumentos de forma a estimar o avanço destes e não uma nota 

absoluta final. É importante comparar cada grupo, a nível de debates, levando 

em conta aspectos atitudinais e não somente conceituais, buscando indícios 

valiosos de aprendizagem significativa. Deve haver uma avaliação de forma 

somativa individual após o sexto passo, ou seja no final da sequência didática, 

na qual deverão ser propostas questões/situações que impliquem 

compreensão, que evidenciem captação de significados, a avaliação do 

desempenho do aluno na UEPS deverá estar baseada, em pé de igualdade, 

tanto na avaliação formativa (situações, tarefas resolvidas colaborativamente, 

registros do professor) como na avaliação somativa (Moreira, 2010). 

 
2.3. ENSINO DE FÍSICA POR INVESTIGAÇÃO 

 
 

O Ensino por Investigação, termo usado para referir a abordagens 

pedagógicas (SOUZA, 2015), não tem como objetivo construir cientistas e sim 

criar a cultura da investigação, que ao elaborar ações que se aproximam do 

fazer científico, permitam ao aluno construir respostas para os problemas 

mostrados. Para Carvalho (2016), 

 
O Ensino por Investigação precisa ocorrer em um ambiente investigativo 

de tal forma que o docente possa ensinar, conduzir e mediar os discentes no 

processo de prática científica e que sejam de caráter gradual ir ampliando seu 
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conhecimento científico, adquirindo, aula a aula, a linguagem científica e 

construindo o novo conhecimento. 

 
As aulas experimentais no ensino de física são vistas por muitos 

professores como um método eficaz na motivação e interesse dos alunos e 

com bom resultado no processo de ensino aprendizagem. Bom ressaltar que a 

atenção dada para a AE como resposta dos possíveis problemas dos alunos 

pode acabar deixando ou até mesmo dificultando potencialidades que essa 

estratégia poderia alcançar. 

 
Os docentes utilizam as atividades experimentais para provar alguns 

fenômenos físicos, conceitos, após as aulas ditas tradicionais. Nos grandes 

casos são usados para provas aquilo que o professor desenvolveu em sala de 

aula, ou seja, não dando oportunidade aos discentes em investigar através da 

experimentação uns fenômenos ou conceito físico. Muitas vezes os discentes 

ficam sem entender essas atividades fazendo com que os alunos tenham 

visões errôneas de alguns conceitos, ou até mesmo não possibilitando que os 

alunos vejam algo além da atividade experimental. 

 
A abordagem ensino envolvendo atividades de investigação é 

encontrada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). No entanto, de 

acordo com Sá et al. (2007), o Ensino de Ciências por investigação no Brasil 

ainda não está bem organizado. É importante ressaltar a dificuldade de os 

professores utilizarem tanto as práticas laboratoriais como as práticas em 

investigação com os discentes por se sentirem despreparados em realizar 

experimentos, em gerenciar a turma e com a utilização de materiais no 

laboratório. (BORGES, 2002). 

 
Um aspecto relevante que pode ser observado é a 

necessidade de que as atividades investigativas 

proporcionem aos estudantes o contato com as novas 

informações. Nas atividades investigativas, é necessária a 

comunicação das novas informações obtidas pelos alunos. 

Essa divulgação dos resultados poderá ser realizada por 
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meio da oralidade ou da escrita (ZÔMPERO; LABURÚ, 

2011). 

 
Alguns pesquisadores, como Rodriguez et al (1995), vão adiante na 

apresentação de características e propõem algumas etapas para as atividades 

investigativas. Dentre elas estão: a elaboração do questionamento pelos 

discentes; elaboração de hipóteses; planejamento da investigação;  contato 

com novas fontes de informação e conteúdo, incluindo experimentos; leitura de 

materiais informativos; visitas; interpretação e conclusão dos resultados. Em 

seguida, o discente deverá apresentar seus resultados ao grupo e aplicar o 

conhecimento a novas situações. 

 
Para Watson (2004), as práticas investigativas devem possibilitar o 

conhecimento metodológico da Ciência. Watson enfatiza que os alunos devem 

perceber evidências e que esse conceito precisa ser desenvolvido com os 

educandos, pois os procedimentos científicos são baseados nelas. Afirma 

também que, nas atividades investigativas, os alunos podem, a partir da 

situação problema, desenvolver elaboração de resolução, reunir evidências, 

elaborar inferências. 

 
De acordo com Newman et al (2004), as atividades de investigação 

devem envolver o uso de indício, lógica e imaginação na elaboração de 

informações sobre o mundo natural. Este autor, assim como o anteriormente 

citado, salienta o reconhecimento de indicio pelos alunos, como parte do 

processo investigativo. A investigação auxilia no alcance da assimilação da 

ciência e desenvolver o raciocínio científico. De acordo com o Newman et al. 

(2004), quando os educandos estão envolvidos na investigação, eles 

apresentam objetos e eventos, fazem perguntas, constroem explicações, 

hipótese e expõem essas explicações para os demais discentes 

 
CARVALHO et al. (2010) descrevem passos para uma prática de 

investigação: apresentação de problemas (que pode ser proposto tanto pelo 

discentes quanto pelo docentes, formação de hipótese, coleta de resultados 

durante a atividade experimental e formulação de conceito. 
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Borges (2002) destaca que, em uma atividade de investigação aplicada 

numa sala de aula, o aluno deve ser inserido frente a uma situação na qual ele 

seja solicitado a fazer algo mais do que se lembrar de uma equação, ensino 

tradicional, ou de uma solução já empregada em uma situação semelhante. 

 
Gil Perez e Castro (1996) ressaltam que as atividades de investigação 

devem compreender as seguintes características: apresentar aos alunos 

situações problemáticas abertas, em um nível de dificuldade adequado à zona 

de desenvolvimento potencial dos educandos; favorecer a reflexão dos 

estudantes sobre a importância das situações-problema apresentadas; emitir 

hipótese como atividade indispensável à investigação científica; 

 
2.4. ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE FÍSICA 

 
 

As práticas experimentais possibilitam que os alunos analisem, 

mensurem informações obtidas, a fim de relacionar com o cotidiano, a 

percepção de um conhecimento físico fica mais acessível, mais fácil ao aluno. 

Sendo assim os docentes apontam que o uso de atividades experimentais 

como estratégias de ensino aprendizagem é uma forma bem produtiva de 

minimizar as dificuldades do aprendizado do aluno 

 
Borges (2002) enfatiza importância das AE para o ensino de Física por 

se tratar de um método de aprendizagem que permite a mobilização do 

aprendiz, no lugar da passividade. Também comenta que, no decorrer das 

práticas experimentais, o importante não é apenas manipulação da atividade, 

mas envolvimento comprometido com a busca de respostas/soluções para os 

problemas proposto. Para Borges, a virtude das atividades experimentais 

consiste na possibilidade do manuseio de coisas por parte dos discentes e 

objetos num exercício de personificação ou representação, para que ele 

consiga, assim, efetuar a ligação dos símbolos as coisas e com as situações 

imaginadas.Todavia, essa prática ocorre com baixa frequência nas escolas 

brasileiras. O Quadro 3 mostra alguns pontos que fazem com que a atividade 

experimental possa não ter sucesso no processo de ensino aprendizagem. 

Quadro 3 
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- Falta de material no ambiente de trabalho; 

- Falta de formação; 

- Falta de assistente para ajudar e coordenar nas aulas experimentais. 

  - Falta de tempo;  

- Excessivo número de alunos na sala de aula; 

- Ausência de um horário específico para realizar atividades 

experimentais; 

Fonte: autor (2019) 

 

 
O trabalho de Borges (2002) faz algumas críticas da maneira com que 

uma prática experimental vem sendo tradicionalmente usada. Borges descreve 

que as razões para não utilização de atividades experimentais devem-se ao 

fato de não existirem atividades já planejadas para o docente, falta de recursos 

para a compra de componentes e de materiais de reposição, falta de tempo 

para o professor planejar as suas atividades, laboratório fechado e sem 

manutenção, além de haver uma postura equivocada quanto à natureza da 

Ciência. Borges comenta que muitos professores até tentam enfrentar o 

problema, por meio de improvisações com materiais caseiros, os ditos de baixo 

custo, mas acabam se cansando e desistindo. Segundo ele, “as atividades 

experimentais podem ser desenvolvidas em qualquer sala de aula, sem a 

necessidade de instrumentos ou aparelhos sofisticados” (BORGES, 2002, 

p.294). 

 
Para algumas dificuldades encontradas pelos professores em sala de 

aula, temos o MNPEF que é o Programa Nacional de Mestrado Profissional em 

Ensino de Física (MNPEF) sendo um programa nacional de pós-graduação de 

caráter profissional, voltado a professores de ensino médio e fundamental com 

ênfase principal em aspectos de conteúdos na área de Física. É uma iniciativa 

da Sociedade Brasileira de Física (SBF) com o objetivo de coordenar diferentes 

capacidades apresentadas por diversas Instituições de Ensino Superior (IES) 

distribuídas em todas as regiões do País. O objetivo é capacitar em nível de 

mestrado uma fração muito grande professores da Educação Básica quanto ao 

domínio de conteúdos de Física e de técnicas atuais de ensino para aplicação 
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em sala de aula como, por exemplo, estratégias que utilizam recursos de mídia 

eletrônica, tecnológicos e/ou computacionais para motivação, informação, 

experimentação e demonstrações de diferentes fenômenos físicos. 

 

2.5. ATIVIDADES COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE FÍSICA 

 
 

Algumas metodologias pedagógicas contemporâneas recomendam que 

os próprios discentes tenham a capacidade de construir seus próprios 

conhecimentos. Isso possibilita a necessidade da criação de ferramentas de 

ensino – aprendizagem e tarefas que possam oferecer aos estudantes 

oportunidades para essa aprendizagem (PSYCHARIS, 2010). 

 
As atividades computacionais podem disponibilizar para os alunos um 

grande número de elementos, como textos, sons, imagens, animações, vídeos 

e simulações possibilitando que o aluno possa compreender determinados 

temas abstratos de forma objetiva. 

 
Para que se possam medir e analisar com mais precisão alguns 

fenômenos relacionados à Eletrostática, por exemplo, são necessários 

equipamentos de informática e softwares apropriados, justificando, assim, a 

importância de se trabalharem atividades computacionais como ferramentas 

úteis no aperfeiçoamento dos processos de ensino e de aprendizagem. 

 
Como atividade computacional usaremos nessa pesquisa o aplicativo 

PHET. PhET interactive simulation é um projeto da Universidade de Colorado 

Boulder, uma organização sem propósito lucrativo, criada em 2002 pelo 

ganhador do prêmio Nobel de Física (1995) Carl Wieman. O intuito inicial do 

PhET, na perspectiva de Wieman, seria melhorar a forma como a ciência é 

ensinada e aprendida. Sua intenção era contribuir para o avanço da ciência e 

educação em todo o mundo através de simulações interativas livres (WIEMAN; 

PERKINS; ADAMS, 2008). 
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CAPÍTULO 3 – FÍSICA QUÂNTICA 

 
Neste capítulo apresentaremos o professor uma revisão do conteúdo de 

Física Quântica. A escolha deste tópico foi motivada pela necessidade de 

adequar a proposta metodológica às necessidades da escola – alvo do estudo, 

bem como pela compreensão que essa temática é rica do ponto de vista 

fenomenológico e conceitual, podendo agregar muito para o cotidiano do 

discente. Outro aspecto é apresentar desenvolvimento da Física Moderna e 

Contemporânea (FMC), não apenas como uma mera curiosidade, mas como 

uma saída que surge para explicar fenômenos até então inexplicados 

contribuindo para uma nova visão de mundo. Uma Física que hoje é 

responsável pelo atendimento de novas necessidades que surgem a cada dia, 

tornando-se cada vez mais básicas para o homem contemporâneo, um 

conjunto de conhecimentos que extrapola os limites da ciência e da tecnologia, 

influenciando outras formas do saber humano (PINTO; ZANETIC, 1999). 

 
3.1. DEFINIÇÃO DE CORPO NEGRO 

 
 

A radiação eletromagnética é o resultado da aceleração de partículas 

carregadas. Não requer nenhum meio e pode viajar através do vácuo. A teoria 

da radiação eletromagnética foi desenvolvida por James C. Maxwell e 

publicada em 1865. Existem vários tipos de radiação eletromagnética 

dependendo do comprimento de onda e frequência. 

 
Uma estrela é um corpo celeste composto de gases quentes que emite 

radiação eletromagnética, em especial a luz visível, como resultado das 

reações que ocorrem em seu interior. Com exceção do Sol, as estrelas 

parecem estar fixas, mantendo a mesma forma no céu ano após ano.  

Algumas estrelas mudam de cor com a idade. Quando jovens, são muito 

quentes e emitem luz azul. Mas na velhice, já sem tanta energia, tornam-se 

vermelhas. 

 

Todo corpo emite radiação própria, cuja frequência depende de sua 

temperatura: quanto maior a temperatura, maior a frequência da 
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radiaçãoemitida. Pode se perceber isto na chama de um isqueiro, a parte da 

chama mais próxima de onde é produzida, logo sua parte mais quente, é 

azulada. Mais perto da borda há a emissão em frequências mais baixas, se  

aproximando cada vez mais do vermelho. A cor que conferimos aos objetos 

cotidianos é fruto da frequência luminosa que ele é capaz de refletir. Se um 

corpo absorve todo o espectro visível, dizemos que tal corpo é preto. Mesmo  

os objetos pretos do nosso dia-a-dia, não absorvem todo o espectro da 

radiação, há sempre uma frequência alta o suficiente a qual não interage com 

estes objetos - o corpo será transparente se iluminado por radiação contendo 

apenas frequências superiores a esta. A forma específica do espectro de 

radiação térmica depende do corpo que a está emitindo, mas existe uma classe 

de corpos que emite um espectro de caráter universal, ou seja, independente 

do material e da forma do corpo, dependente apenas da temperatura. Esses 

corpos são chamados corpos negros. Uma ideia associada à definição de 

corpo negro é um pequeno orifício que conecta um objeto com uma cavidade 

ao seu exterior como mostrado na figura 2. Assim, a radiação incidente sobre o 

orifício, é absorvida por ele. A radiação incidente sobre o orifício é refletida 

seguidamente pelas paredes internas da cavidade, e dificilmente conseguirá 

sair pelo orifício. 

 
 

Figura 2: Um objeto com uma cavidade conectado ao seu exterior por um pequeno orifício, 

este orifício pode ser aproximado a um corpo negro. 

Fonte: (EISBERG, 1979, pg. 22) 

 

O orifício tem propriedade de um corpo negro; portanto, a radiação que 

está saindo por ele tem propriedades de radiação de corpo negro, mas, já que 
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ela é meramente uma amostra da radiação que existe dentro da cavidade, 

podemos dizer que a radiação dentro da cavidade tem propriedades de 

radiação de corpo negro. 

 
3.2. LEI DE RAYLEIGH-JEANS: DESCRIÇÃO CLÁSSICA E CONCEITUAL 

 
 

Kirchhoff introduziu a idealização de corpo negro, i.e., um corpo capaz 

de absorver toda a radiação incidente para todos os comprimentos de onda. 

Logo, encontrar a função universal buscada é equivalente a resolver o 

problema da emissão de radiação do corpo negro, ou seja, determinar quanto 

de radiação um corpo negro a uma dada temperatura emite em cada 

frequência. Como o conjunto de frequências recebe o nome de espectro, o 

problema colocado é conhecido como o problema de determinar a emissão 

espectral de um corpo negro. O caminho percorrido para determiná-la foi 

extremamente tortuoso - inúmeras tentativas foram postas em jogo, algumas 

totalmente empíricas, outras baseadas, ao menos parcialmente, em princípios 

teóricos bem estabelecidos, e nenhuma sobreviva à comparação com os 

experimentos. Algumas das propostas até funcionavam bem em uma certa 

faixa do espectro, porém falhavam completamente em outras. O mais 

importante e famoso destes modelos pós-Planck é conhecido como Lei de 

Rayleigh-Jeans, cuja formulação final aparece em 1905 (ALEXANDRIA, 2012). 

 
Apesar dos resultados serem excelentes para baixas frequências, ele 

falha grosseiramente para altas frequências. Ainda pior, considere a área 

abaixo do gráfico a seguir, (figura 3). Ela corresponde à soma para todas as 

frequências da energia emitida em cada frequência, ou seja, corresponde à 

energia total emitida pelo corpo negro. De acordo com a lei de Rayleigh-Jeans 

ela deveria ser infinita. Isto é completamente absurdo e mostra que 

independentemente de qualquer resultado experimental tal lei é insustentável. 

Cabe acrescentar que a partir de considerações termodinâmicas bem gerais já 

era conhecida então a lei de Stefan-Boltzmann, segundo a qual podíamos 

calcular a energia total (finita, naturalmente) emitida pelo corpo negro. Como 

vimos, o grande problema teórico se encontra em explicar a emissão para altas 
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frequências. A divergência infinita apresentada pela lei de Rayleigh-Jeans 

neste regime levou o físico e matemático Paul Ehrenfest a denominá-la 

catástrofe do ultravioleta. 

 
Como exemplo mais simples de um corpo radiante, tem-se o oscilador 

harmônico linear de frequência própria. Para este oscilador, pode-se  

determinar a energia radiada por segundo; sendo esta radiação equivalente à 

radiação emitida por um dipolo oscilante a qual é dada pela equação (1) 

 

onde Ɛ é a energia média dos osciladores. Pela lei de equipartição de energia, 

é possível chegar a este valor de energia, dado na equação (2) 

 

onde KB é a constante de Boltzmann e T é a temperatura. Substituindo o valor 

de na equação de µν obtém-se (3) 
 

Entretanto, por essa lei de Rayleigh-Jeans, o aumento da frequência 

implica em aumento da energia radiante até que limν→∞ => µν→∞. Esta 

incoerência ficou conhecida como catástrofe do ultravioleta. A comparação 

desta teoria clássica com os resultados experimentais pode ser visto na figura 

3.
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Figura 3. Comparação entre a previsão clássica de Rayleigh-Jeanseoexperimento. Note que 

para baixas freqüências há um bom compromisso entre as duas, porém para altas freqüências 

o desacordo é total. 

Fonte: (EISBERG, 1979, pg. 32) 

 

 
3.3. LEI DE PLANCK, EFEITO FOTOELÉTRICO E EFEITO COMPTON. 

 
 

Para resolver este problema e completar a teoria, Planck, ao se dedicar 

às questões mais comuns d ciência física, quando poderia ter buscado outras 

vias que lhe prometiam resultados mais atraentes, postulou que a energia 

emitida por cada oscilador harmônico se desse em pacotes (quantum). Com 

isso ele quis dizer que a energia de cada pacote era igual a um número inteiro 

de um dado valor mínimo de energia (ε0), isto é, ε=nε0, sendo n um número 

inteiro, n=1,2,3,.... Matematicamente isto significa substituir a soma contínua na 

equação de Rayleigh-Jeans por uma soma discreta. Tendo e energia média 

dada por (4) 

 

Substituindo este valor de na equação da lei de Rayleigh-Jeans, e ε0=hν, sendo 

h a constante de Planck, obtém-se a equação de Planck para a radiação 

emitida pelo corpo negro (5) 



 

36 

 

Pode-se traçar o gráfico de v para diversos valores de temperatura, como 

mostrado na figura 4. 

 

Figura 4. Gráfico da densidade espectral de acordo com a Lei de Planck (E = hf) para 

diferentes valores da temperatura. A área sob as curvas dá a densidade total de energia, uma 

grandeza que aumenta com a temperatura. O máximo de cada curva indica qual a frequência 

predominante. Fonte: (EISBERG, 1979) 

 

 
Essa discrepância constituiu um problema grave para a física do final do 

século passado. Depois de várias tentativas fracassadas de obter os resultados 

experimentais corretos através de manipulações nas teorias clássicas, Planck 

percebeu que com a introdução da hipótese de que os osciladores, 

responsáveis pela emissão da radiação eletromagnética (luz), só podem vibrar 

com determinados valores de energia podia obter previsões teóricas em  

acordo com a experiência. A quantização da energia de oscilação dos elétrons 

conflita com o caráter contínuo da energia, conforme sempre se aceitou, e com 

boas razões, inclusive de ordem experimental. 

 

A pequenina “constante de Planck” revelou-se uma das ferrementas 

mais importantes para a nossa compreensão do Universo, abrindo caminho 

novos para os estudos sobre a estrutura da matéria, a estabilidade dos átomos, 

a entropia ds gases e as radiações eletromagnéticas, inclusive a luz visível. 

Einsten disse que a descoberta de Planck “tornou-se a base da física do século 

XX” (MOREIRA, 2012). 

 
Em 1905, porém, Einstein propôs, no segundo dos três artigos que 



 

37 

 

publicou naquele mesmo ano; o terceiro artigo deu a público a teoria da 

relatividade especial, que a quantização deveria ser estendida à energia 

eletromagnética livre. Essa ideia de Einstein, talvez ainda mais inaceitável que 

a de Planck, surgiu no contexto de suas investigações de um fenômeno 

descoberto por Hertz em 1887, o chamado efeito fotoelétrico. Tal efeito 

consiste no favorecimento da emissão de raios catódicos (elétrons) propiciado 

pela incidência de luz sobre o cátodo. Um esquema simplificado do aparelho 

para a observação do efeito é o seguinte: 

 

Figura 5: Efeito Fotoelétrico 
 
 

Figura 6: Gráfico da energia eletromagnética e frequência 

 

 
Ao propor que a energia eletromagnética da luz era quantizada, ou seja, 

que se propagava em “pedaços”, ou “quanta” (posteriormente batizados com o 

nome de fótons), Einstein previu que se fossem realizados experimentos para a 
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medição de certos parâmetros do efeito fotoelétrico, os resultados mostrariam 

que sua hipótese, e somente ela, forneceria as previsões corretas. Essas 

inusitadas previsões eram: 

1) que a energia cinética dos elétrons independeria da intensidade da luz; 

2) que existiria uma frequência de corte da luz incidente, abaixo da qual o efeito 

cessa, não importando quão intensa seja a luz;  

3) que os elétrons seriam ejetados imediatamente, não importando quão baixa 

seja a intensidade da luz. 

 
Uma importante confirmação independente da hipótese do quantum de 

luz surgiu em 1923, com a detecção, pelo físico americano Arthur Compton, de 

um fenômeno que ficou conhecido como efeito Compton. Em seu experimento 

Compton bombardeou um alvo de grafite com raios-X de uma dada frequência. 

Medindo a frequência da radiação espalhada pelo alvo, verificou que surgia, ao 

lado da esperada radiação com a frequência da radiação incidente, outra com 

frequência menor. Em termos da teoria ondulatória da radiação  

eletromagnética e tinha-se como certo que os raios-X eram uma radiação 

desse tipo, já que se haviam observado difração e interferência de raios-X, a 

existência da radiação “anômala” detectada era completamente inexplicável. 

Assume-se, porém, que os raios-X também são quantizados, ou seja, 

consistem de “partículas”, o efeito pode ser explicado em termos simples. Ao 

colidir com os elétrons do grafite, tais partículas transferem-lhes parte de sua 

energia, sendo, pois refletidas com menos energia do que tinham antes. Essa 

perda de energia pode ser calculada pelas leis da mecânica relativista de 

Einstein. Usando então a relação entre energia e frequência proposta por 

Planck e Einstein, ou seja, E = hf (onde h é a chamada constante de Planck), 

pode-se calcular o quanto essa perda de energia significa em termos de 

diminuição de frequência. O valor obtido concorda com os dados 

experimentais. Por esse trabalho, que forneceu esmagadora evidência à 

natureza corpuscular da radiação eletromagnética, Compton recebeu o Prêmio 

Nobel em 1927. 

 

As medições cuidadosas realizadas em 1914 pelo grande 

experimentalista americano Robert Millikan confirmaram as previsões de 
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Einstein. Foi por este trabalho e pela determinação da razão carga/massa do 

elétron que Millikan ganhou o Prêmio Nobel, em 1923; e foi por haver explicado 

(antecipadamente!) as observações de Millikan que Einstein ganhou o seu, em 

1921.  

 

As investigações de Planck, Einstein, Millikan e Compton ressuscitaram 

as discussões sobre a natureza da luz, que se julgava extintas pelo final do 

século passado. 

 
Os conceitos discutidos nesse capítulo compõe uma parte importante 

dessa pesquisa, pois situa o conteúdo foco da UEPS, destacando os principais 

aspectos conceituais, fenomenológicos e filosóficos de Física Quântica. No 

capítulo adiante esclarecemos os caminhos que resultaram nessa dissertação 

e descrevemos a abordagem da inserção de Física Quântica na UEPS, 

determinando a constante de Planck através de uma prática experimental. 
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CAPITULO 4 – DESCRIÇÕES DO PRODUTO 

 
4.1. ROTEIRO DO PRODUTO 

 
O produto educacional elaborado é constituído por uma UEPS para o 

professor e a versão do aluno, idealizadas como uma alternativa eficaz para a 

construção do conhecimento acerca do tema Física Quântica. A unidade da 

presente pesquisa funcionará, como afirma Moreira (2011), como estratégias 

facilitadoras da aprendizagem por meio da utilização de elaboramos a UEPS, 

levando em consideração os oitos passos sequenciais definidos pelo professor 

Marco Antonio Moreira, ou seja, foi onde definimos a sequência do conteúdo a 

ser trabalhado, as estratégias para apresentação e o tempo necessário para 

aplicação. Por conseguinte, a seleção dos conhecimentos didáticos, ocorreu à 

escolha do nível e da turma para realização da intervenção: experimentos, 

simulações computacionais, mapas conceituais, mapas mentais, etc. 

Objetivos esperados para com o ensino por meio da UEPS: 

 
1. Reconhecer os tipos de propagação de calor; 

2. Caracterizar o espectro eletromagnético; 

3. Reconhecer a Catástrofe do Ultravioleta, também chamada catástrofe de 

Rayleigh-Jeans, como início dos estudos de Física Quântica; 

4. Entender a importância da Teoria de Planck na Física Quântica; 

5. Discernir a relação entre frequência e radiação. Radiação e temperatura; 

6. Adquirir conhecimento a repeito da Radiação do Corpo Negro; 

7. Calcular a constante de Planck através de uma prática experimental; 

8. Diferenciar um espectro contínuo de espectro discreto; 

9. Identificar a influência de fatores externos numa prática experimental; 

10. Identificar o efeito fotoelétrico como estudo da Física Quântica e a 

importância da constante de Planck para tal fenômeno. 

Fonte: autor (2019) 

 
4.2. SEQUÊNCIA DA APLICAÇÃO DA UEPS 

 
O Quadro 4 apresenta uma visão geral das atividades planejadas em 

cada uma das oito etapas, ressaltando algumas informações como o tempo 

previsto, sujeito a mudança redução ou ampliação, conforme a turma aplicada, 
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instituição de ensino, localidade em outro contexto escolar que poderá usar a 

nossa proposta a partir das orientações do Produto Educacional. 

 
Quadro 4 

 

Etapa da 

sequência 

Nº de 

semanas 

Nº de 

aulas 

Atividades Planejadas 

1 Planejamento -------- --------- - Definição do tema; 

- Traçar abordagens; 

- Elaboração dos conteúdos a serem 

abordados; 

- Identificação dos conhecimentos 

prévios. 

2. Situação 

Inicial 

1ª Uma - Apresentação do tema; 

- Aplicação do questionário inicial; 

- Introdução ao conteúdo; 

- Discussão entre os grupos; 

- Leitura de textos (organizador prévio) 

- Discussão a cerca dos textos lido; 

- Propor situação-problema; 

- Estudo de Casos. 

- Observação da interação dos alunos. 

3. Situações – 

problema 

1ª Uma - Exibição de vídeos; 

- Continuação do conteúdo; 

- Aula expositiva; 

4. Atividade 

experimental 

2ª Duas - Elaboração de mapas conceituais; 

- Determinação de uma constante; 

- Observação da participação dos 

alunos; 

- Atividade Colaborativa. 

5. Novas 

situações – 

problemas 

3ª Uma - Continuação do conteúdo 

promovendo a diferenciação 

progressiva; 

- Reestruturação da atividade 

experimental; 
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   - Aula expositiva. 

6. Avaliação do 

Questionário 

----- ------ - Avaliação das produções dos grupos. 

7. Avaliação da 

aprendizagem 

na UEPS 

4ª Uma - Aplicação da avaliação somativa 

individual. 

8. Avaliação da 

UEPS 

---- ----- - Avaliação dos resultados obtidos na 

aplicação. 

Fonte: autor (2019) 

 
Primeira etapa: O planejamento, escolha do conteúdo abordado e 

exploração do conhecimento prévio. (PRIMEIRO ENCONTRO) 

Planejar é uma atividade característica do trabalho de um professor em 

sala de aula, que exige dele um trabalho de observação e reflexão sobre o 

ensino-aprendizagem. Atualmente planejar uma aula que atenda a 

aprendizagem dos nossos discentes é muito importante, uma vez que muitos 

professores só escolhem atividades que acham interessantes e esquecem de 

fato dos objetivos para aquela aula, após uma aula ou uma sequência, quais 

são os conteúdos que os alunos devem ter absorvidos de uma forma 

potencialmente significativo. 

Gomes (2011) ressalta a importância do planejamento para o sucesso 

escolar, no qual o autor faz numa análise coletiva do processo educativo, 

envolvendo a escola e a família. Thomazi e Asinelli (2009) trazem para a 

discussão atenção sobre o planejamento das atividades pedagógicas na 

prática do professor numa relação entre ações individuais e em grupos tendo 

atividades de leitura como foco e sua relação com construção e implantação do 

currículo. 

Um contexto também importante para a escolha de um conteúdo a ser 

abordado em sala de aula tem como base a Teoria de Ausubel, Novak que 

enfatiza que ensinar a partir do que o aluno já sabe, ou seja, com o conhecido 
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pré-existente no cognitivo do discente, explorar os conhecimentos prévios. em 

suas próprias palavras: 

“o mais importante fator isolado que influencia a 

aprendizagem é o que o aprendiz já sabe. Determine isto e 

ensine-o de acordo” (Ausubel, 1980, p. 6). 

Assim, deve-se inicialmente dar atenção àquilo que o aluno já sabe, para 

assim, serem planejadas as situações de aprendizagens posteriores. Estas 

ideias iniciais trazidas pelo aluno, para a sala de aula, podem ser cruciais 

durante a aprendizagem. Se os conceitos a serem aprendidos forem 

ancorados, incorporados ou relacionados (isto quer dizer assimilação) com o 

conhecimento já existente, estes conhecimentos vão adquirir significados, tanto 

o conhecimento já existente como o conhecimento a ser assimilado. O novo 

passa a ter significados para o indivíduo e o prévio adquire novos significados, 

fica mais diferenciado, elaborado (Masini & Moreira, 2008, p.16). Isto é 

aprendizagem significativa, aprendizagem com incorporação de significados. 

Segunda etapa: Situação inicial, questionário, conteúdo. 

 
O primeiro encontro deve ser iniciado com a apresentação da proposta, 

solicitando ao professor (mediador) que divida a turma em pequenos grupos, 

entregando uma folha com perguntas que serão usadas como um questionário 

prévio, a fim de buscar informações pré – existentes, ou seja, identificando 

subsunções de todos os discentes. 

 
01. Quais os tipos de propagação de calor que você conhece? 

02. Que tipo de propagação de calor permite que a luz do Sol aqueça a Terra? 

03. Que tipo de processo faz com que uma pipoca seja aquecida no 

microondas? 

04. Um corpo pode absorver toda radiação recebida? 

05. Um corpo ao ser aquecido pode emitir radiação? 

06. O que é radiação eletromagnética? 

07. O que é onda eletromagnética e como pode ser caracterizadas? 
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Espectro eletromagnético 

Desde a elaboração das leis do eletromagnetismo, por James C. 

Maxwell, até os dias atuais têm ocorrido grandes evoluções no ramo de estudo 

das ondas eletromagnéticas. Hoje já se tem conhecimento de vários tipos de 

ondas eletromagnéticas, mas todas elas pertencem à mesma natureza, ou seja, 

são constituídas de campos elétricos e campos magnéticos. 

Este questionário tem como objetivo verificar o nível de informação e 

conhecimento prévio sobre os tópicos relacionados ao determinado tema, atua 

antecedendo um organizador prévio, isto é, um material introdutório que deve 

ser apresentado antes do conteúdo propriamente dito. Seu principal objetivo é 

o de “servir de ligação, conexão entre o que o aprendiz já sabe e o que deveria 

saber a fim de que o novo conhecimento pudesse ser aprendido 

potencialmente significativo”. (AUSUBEL, 1968 apud MOREIRA, 2011, p. 10). 

 
Consequentemente sendo propostos pelo docente que será o orientador 

nessa discussão os grupos responderão as perguntas, apresentando para 

outros grupos suas respostas. O debate em sala de aula potencializa a 

capacidade de reflexão e de construção de argumentação embasadas sobre 

determinado assunto, fazendo com que o aluno possa perceber a relevância do 

assunto ministrado e que tenha a capacidade de externalizar, aquilo que 

escreveu. Sugere ao professor que essa segunda etapa possa valer 10% da 

nota, através da observação e participação ativa dos discentes a respostas das 

questões. 

 
A expectativa nesse primeiro momento que sejam levantadas questões 

quanto à propagação de calor, radiação, radiação eletromagnética, noção de 

ondas eletromagnéticas e suas características. A pretensão é estimular a 

curiosidade, sem obrigação de alcançar uma resposta definitiva é essencial por 

parte dos alunos. 

 
Após as respostas e discussões coletivas, os grupos farão uma leitura, 

sobre Espectro eletromagnético e Radiação do Corpo Negro mostrada nos 

textos 1 e 2. 

 
Texto 1 

 



 

45 

 

O espectro eletromagnético é o intervalo completo da radiação 

eletromagnética que contém as ondas de rádio, as micro-ondas, o infravermelho, 

os raios X, a radiação gama, os raios violeta e a luz visível ao olho humano. 

 
Faixa visível ao olho humano 

De forma geral, os vários tipos de ondas eletromagnéticas diferem quanto 

ao comprimento de onda, e também da forma com que elas são produzidas e 

captadas, ou seja, de qual fonte elas originam e quais instrumentos são 

utilizados para que se possa captá-las. No entanto, todas elas possuem a 

mesma velocidade, ou seja, c = 3,0 x 108m/s e podem ser originadas a partir 

da aceleração de cargas elétricas. 

Radiação visível 

As ondas eletromagnéticas que possuem frequência compreendida entre 

4,6 x 1014Hz e 6,7 x 1014 são de extrema importância para nós, seres 

humanos, pois elas são capazes de sensibilizar nossa visão, essas são as 

chamadas radiações luminosas, ou seja, a luz. As radiações luminosas 

possuem um pequeno espaço no espectro eletromagnético. Sendo assim, os 

olhos humanos não conseguem ver o restante das radiações que compõe o 

espectro eletromagnético. 

 
Radiação do Corpo Negro 

Todo o corpo emite e absorve radiação. Quando a temperatura do corpo é 

maior que a do ambiente onde ele está inserido, a taxa de emissão é maior que a 

taxa de absorção. Quando a temperatura do corpo é menor que a do ambiente 

onde ele se encontra, a taxa de emissão é menor que a taxa de absorção. Um 

corpo só não emite radiação térmica se sua temperatura for o zero absoluto, ou 

seja: 0 K (zero kelvin). 

https://www.infoescola.com/termodinamica/zero-absoluto/
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Texto 2 

Física Quântica 

A Física Quântica prevê que apenas certas configurações de órbitas de 

elétrons são permitidas para cada átomo e que apenas certas frequências e 

amplitudes vibracionais, e certas taxas de rotação são permitidas para uma 

molécula particular. Cada combinação possível de órbitas de elétrons, vibração 

e rotação pode ser identificada com um nível particular de energia, que 

representa a soma dos três tipos de  energia.  Uma  molécula  pode  sofrer  

uma transição para um nível mais alto de energia absorvendo radiação 

eletromagnética. Da mesma forma, ela pode descer a um nível mais baixo de 

energia emitindo energia radiante. Somente certas variações discretas de 

energia são permitidas, previstas pela teoria quântica. 

A teoria quântica também prevê que a energia transmitida por radiação 

eletromagnética existe em unidades discretas chamadas fótons. 

O espectro solar é contínuo. Isto significa que no espectro se encontram 

todos os comprimentos de onda. A distribuição da energia segundo a 

frequência ( ou comprimento de onda) para corpos diferentes varia. Para se 

obter um espectro contínuo é necessário aquecer o corpo a altas temperaturas. 

É definido como corpo negro todo aquele que emite um espectro de radiação 

universal que depende apenas de sua temperatura, não de sua composição. 

Este tipo de corpo absorve toda a radiação que incide sobre eles. 

Daí a denominação corpo negro. Observe a figura 1: 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: representação de um corpo negro perfeito que não reflete a radiação, 

considerando-o a temperatura de 0K. 

Na figura 2 uma temperatura alta: 
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Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/espectro eletromagnetico.htm 

 

 
Os textos apresentados são organizadores prévios Para Moreira (2008) 

Organizadores prévios são propostos como um recurso instrucional 

potencialmente facilitador da aprendizagem significativa, no sentido  de 

servirem de pontes cognitivas entre novos conhecimentos e aqueles já 

existentes na estrutura cognitiva do aprendiz, ou seja, é a ponte de ligação 

entre o que o aprendiz já sabe ou deveria saber com um novo conhecimento 

que venha ser adquirido. 

 
O docente solicita aos grupos que durante a leitura façam um resumo, 

colocando os pontos principais visto nos textos e após esse momento o 

docente será orientador numa nova discussão entre os grupos, a fim de um 

grupo expor para o outro o que foi observado. 

 
Almeja-se que o resumo feito pelos alunos seja âncora para a situação - 

problema, para que os alunos possam relembrar temas como radiação do 

corpo negro, conhecendo fatores como espectro discreto e contínuo. 

 
Terceira etapa: Situações-problema. 

 
Essa etapa começará com o resgate de conceitos que foram discutidos 

anteriormente na sequência didática, oferecendo espaço para a participação 

dos alunos e para a problematização de possíveis dúvidas. 

 
Após o resumo apresentado pelos grupos e discussões com o professor 

sendo mediador, o professor entrega para os grupos, uma folha com as 

 
 
 
 
 
 

Figura 2: representação de um corpo negro a uma temperatura alta, próxima de 

10³K. Neste caso, o corpo emite radiação na faixa de frequência da luz visível. 
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seguintes problematizações iniciais: 

 
 

1. O que faz com que as estrelas sejam observadas com cores diferentes? 

2. Qual o nome do fenômeno que permite com que um corpo possa emitir 

radiação eletromagnética? 

3. Qual a relação entre emissão de radiação e frequência? 

 
 

A estratégia de trabalhar com problematização com a construção de 

conhecimentos a partir da cotidiano dos dicentes de experiências significativas 

e por métodos de aprendizagem por descoberta, relações devem ser 

descobertas e construídas pelo aluno, que precisa reestruturar o material, 

adaptando-o à sua estrutura cognitiva precendente (Prosser & Sze, 2013). 

Utilizar problematização como ferramenta de ensino-aprendizagem favorece 

discussões, debates em torno de um tema geral ou específico. Assuntos 

levantados juntos aos discentes, através de debates, de respostas de 

problemas e retiradas da própria realidade sociocultural, ou seja do cotidiano a 

qual o aluno está inserido. Essa habilidade é usada com objetivo de romper 

com a estrutura rígida habitual e com modelo tradicional de ensino. O ensino 

baseado na aprendizagem por descoberta e significativa valoriza o aprender a 

aprender fornecendo liberdade para o aluno se expressar e fazer reflexões 

(Longhi, Bermudez, Abensur& Ruiz-Moreno, 2014). 

 
Em seguida cada grupo apresenta para um outro, suas respostas frente aos 

problemas vistos, sendo levantado uma discurssão coletiva orientada pelo 

professor. O docente apresentará um vídeo de Física Quântica1 e outro sobre a 

Catástrofe do Ultravioleta2. 

 
A utilização de vídeos em sala de aula tem finalidade despertar a 

curiosidade, a motivação para novos temas. Isso facilitará o desejo de pesquisa 

nos alunos para aprofundar o assunto do vídeo e da matéria. Vídeo que mostra 

determinado assunto, de forma direta ou indireta. De forma direta, quando 

informa sobre um tema específico orientando a sua interpretação. De forma 

1 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LKoqBFot_H4&t=314s . Acessado 22/04/19. 

2 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9B0lPNJF9pg. Acessado 22/04/19. 

https://www.youtube.com/watch?v=9B0lPNJF9pg
https://www.youtube.com/watch?v=9B0lPNJF9pg
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indireta, quando mostra um tema, permitindo abordagens múltiplas, 

interdisciplinares. 

 
Para Gowin apud Moreira (2011) “um episódio de ensino envolve uma 

relação triádica entre aluno, docente e materiais educativos, cujo objetivo é 

levar o aluno a captar e compartilhar significados que são aceitos no contexto 

da matéria de ensino” (p.3). 

 
Em seguida a apresentação do vídeo o será realizada uma aula expositiva 

sobre temas observados no vídeo respondendo as questões anteriores e 

abordando contexto histórico do surgimento da mecânica quântica e a 

importância de Max Planck. Para esse momento é usado slides (ver apêndice 

8.3.) pelo professor. Sugere ao professor que essa terceira etapa possa valer 

10% da nota, através da observação e participação ativa dos discentes. 

 
Quarta etapa: Aula expositiva – dialogada, atividade experimental e 

aprofundando o conhecimento (SEGUNDO ENCONTRO). 

 
É importante que o docente leve para a sala de aula recursos que 

incentivem a participação, o interesse dos alunos, levando-os a participar da 

aula para aprimorar os conhecimentos científicos existentes. É relevante nessa 

etapa considerar em cada momento a diferenciação progressiva e a 

reconciliação integradora 

 
As AE no ensino de Física aparecem atualmente como uma linha 

possível para o entendimento de muitos dos conceitos físicos que se 

apresentam, subjetivos em aulas expositivas e, portanto, difíceis de serem 

observados e compreendidos. Por meio de demonstrações experimentais os 

alunos conseguem entender o conceito, observar o fenômeno físico, testar, até 

mesmo construir hipóteses e aplicar para o seu cotidiano. 

 
Delizoicoy e Angotti (2000) consideram mais adequados um trabalho 

experimental que da brecha à discussão e interpretação de resultados obtidos, 

resultados certos ou errados, com o docente atuando no sentido de apresentar 
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e desenvolver conceitos, leis e teorias envolvidas na prática experimental. 

Desta forma, o professor será um mediador crítico da aprendizagem, 

distanciando-se de uma postura autoritária e dogmática no ensino e 

possibilitando que os alunos venham a ter uma visão mais adequada do 

trabalho em ciências. 

 
Para Gaspar (2009) a atividade experimental tem proveitos sobre 

princípios, teorias, hipóteses, porém ambas devem andas coesas, pois uma 

complementa a outra. Enfatiza que apenas a prática experimental não é capaz 

de provocar uma conexão com o conhecimento científico, e sim a ligação da 

hipótese com a prática. Gaspar ainda destaca a importância das aulas práticas 

experimentais, demonstrativas ou manipulativas. 

 
Outra abordagem usada em sala de aula é a aula expositiva sendo 

dialogada. É considerada por vários educadores uma aula tradicional, mas 

ainda continua ativa, por vários fatores, diante de tantas inovações  

tecnológicas dispostas no mundo contemporâneo e nas salas de aulas, e, 

algumas vezes, se faz necessária a implantação desse tipo de aula. Faz-se 

necessário tornar as aulas expositivas mais atraentes para os discentes, desse 

modo, o docente deve proporcionar uma interação com os discentes. Isso  

pode ser implantado a partir de questionamentos elaborados pelo professor, 

que motivam os alunos a explanarem verbalmente suas considerações sobre o 

conteúdo em questão. 

 
O professor começará retornando tópicos anteriores, através da 

aula expostiva dialogada, sobre o tema de física quântica, com alunos 

divididos em grupos, sugere que os grupos sejam com os mesmos 

integrantes das etapas anteriores. 

 
O docente realizará também uma outra aula expostiva, 

aproveitando, sobre elementos de um circuito elétrico como: 

amperímetro, voltímetro, potenciômetro, resistor, bacteria e led. 

Destinando uma atenção para o led, uma vez que será muito relevante 

na atividade experimental, por meio de um texto, sobre led. Sugere ao 
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docente que esse segundo encontro possa valer 20 % da nota. 

 
 

O que é um LED? 

O LED é um diodo emissor de luz, porém existem outros tipos de diodos. O 

Diodo é um componente eletrônico, feito de germânio ou silício, que conduz 

corrente elétrica apenas em uma polarização (anodo positivo e catodo 

negativo). Essa polarização é chamada de retificação, sendo usado para 

converter corrente alternada (CA) em corrente contínua (CC). Existem também 

outros tipos de diodos para determinadas funções. 

 
LED: são diodos que quando percorridos por uma corrente elétrica são capazes 

de emitir luz; 

 
 
 
 
 

 

Exemplos de LEDs coloridos 

Definição de LED 

A palavra LED vem do inglês Light Emitting Diode, que significa Diodo 

Emissor de Luz. O LED é um componente eletrônico semicondutor, composto de 

cristal semicondutor de silício ou germânio. A transformação de energia elétrica 

em luz que os LEDs possuem é diferente da transformação que as lâmpadas 

incandescentes fazem. Nas lâmpadas incandescentes o filamento de metal é 

colocado no seu interior, este mesmo filamento se aquece na passagem de 

corrente elétrica. Os átomos tem seu grau de agitamento de tal forma 

aumentado que ocorre a emissão de luz. No LED a emissão de luz acontece 

quando a corrente elétrica percorre o material de junção PN (diodo 

semicondutor), emitindo radiação. O componente mais importante de um LED é o 

chip semicondutor, responsável pela geração de luz. Este chip possui dimensões 

muito reduzidas, menor do que o tamanho de um LED convencional, cerca de 0,5 

mm. 

https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-corrente-e-tensao-alternadas/
https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-corrente-eletrica/
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O LED é um componente bipolar, possui dois terminais chamados de 

ânodo e catodo, os quais determinam a polarização do LED, ou seja, a forma a 

qual está polarizado determina a passagem ou não de corrente elétrica, esta 

ocasionando a ocorrência de luz. A polarização que permite a emissão de luz 

pelo LED é o terminal anodo no positivo e o catodo no negativo, para identificar 

qual dos terminais é o ânodo e qual é o catodo, basta observar o tamanho dos 

terminais. A “perninha” maior do LED é o ânodo, e a menor é o catodo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilização do LED 

O LED geralmente é utilizado em eletroeletrônicos, onde é vantajosa sua 

aplicação para sinalização (ligado ou desligado), por exemplo. É muito fácil 

encontrar LEDs em vários aparelhos domésticos, como as TVs de LED, também 

em rádios, computadores, em alguns tipos de semáforos e etc. Porém, a partir de 

crises energéticas e a preocupação no uso adequado da energia elétrica e na 

economia da mesma, o LED vem tomando também espaço na iluminação de 

residências, com as lâmpadas LED. 

Fonte: https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-um-led/ 

 

 
A expectativa de momento realizado pelo professor e preparar os 

discentes para o entendimento da prática experimental mediante a 

análise de elementos eletrônicos, visto que a turma possa ter 

habilidades de identificar o funcionamento de cada elemento. 

 
O docente apresentará uma prática experimental (apêndice 8.5.) 

que consiste na determinação da constante fundamental da física 

quântica, constande de Planck usando a emissão de luz a partir de 

vários leds. A prática estará montada pelo docente, onde cada grupo 

http://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-um-led/


 

53 

 

usando led diferentes manipulará a atividade determinando os 

repectivos valores desejados, esses valores serão utlizados 

posteriormente para comparações. Construindo usando papel 

milimetrado, entregue pelo professor, gráficos tensão em função da 

corrente elétrica, é possível observar o potencial de corte de cada led. O 

propósito dos gráficos é comparar o valor da constante determinada 

matematicamente com a determinada experimentalmente. É importante 

que os grupos exponham, seus valores obtidos para os outros. 

 

Figura 7: Esquema do circuito elétrico (apêndice 8.5.) 

Fonte: autor (2018) 
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Figura 8: Esquema do circuito elétrico 

Fonte: autor (2018) 
 
 

Figura 9: Exemplo de circuito eletríco. 

Fonte: (SANTOS; MENEZES JUNIOR; SANTANA, 2015, p 826) 

 

Quinta etapa: Novas situações – problema, aprofundando o 

conhecimento. 

 
Essa etapa será importante para aprofundar o conhecimento visto 

e aprendido em sala de aula até o momento. Na AE realizada pelos 

alunos os valores obtidos são valores próximos à constante de Planck 
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mostrada em livros, cada grupo determinou um valor diferente para 

cada led. Sendo assim a situação-problema irá permear esses dados 

obtidos pelos alunos e até questionada pelos mesmos. 

O docente entrega aos alunos uma folha com as seguintes perguntas. 

 
 

1. Qual a importância da Teoria de Planck para Física Quântica? 

2. Por que a constante de Planck da prática experimental, possui uma valor 

diferente da determinada matemática por Planck? 

3. Por que o luz emitida pelo led infravermelho, só poderá ser vista pela 

câmera do celular? 

 
Outra prática experimental com base na anterior (apêndice 8.6.) foi 

proposta pelo professor, a qual usando o circuito elétrico com um led verde 

inserindo calor através de uma luminária com lâmpada de incandescente, 

deixando alguns minutos. Os alunos novamente determinam o potencial de 

corte e a constante de Planck obervando que o valor se afasta do valor da 

constante real. Conclui-se que a constante de Planck determinada 

experimentalmente é influenciada pela temperatura ambiente. 

 
Sugere ao professor que utilize também um recipiente com gelo para 

durante a atividade experimental resfriar o led utilizado, a fim de apresentar a 

influência da temperatura ambiente numa AE. Uma pergunta investigativa que 

pode ser feita aos discentes: O que você varia para impedir a influência da 

temperatura ambiente na prática experimental? 

 
Após o momento da atividade experimental ainda em grupos o docente 

realizará uma aula expositiva respondendo as situações – problema e 

ressaltando um dos estudos da FQ que é o Efeito Fotoelétrico, para isso foi 

necessário a utilizado do software Phetcolorado. 

 

De acordo com Fróes (2004, p. 2), “os recursos de 

tecnologia, como a multimídia, a internet e a telemática, 

desenvolvem novas formas de leitura, escrita e, portanto, 

de pensamento e conduta”. O uso de recursos tecnológicos 
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(computador, recursos multimídias, softwares educativos), 

que auxiliam tanto o professor quanto o aluno durante o 

processo de aprendizagem, proporcionando condições, ao 

professor, para ministrar aulas de forma mais criativa 

(TOLEDO, 2015, p 26) 

 

O software usado de forma adequada, ou seja, dentro de uma sequência 

didática traz muito proveito em sala de aula, onde o discente pode visualizar 

sem laboratório o fenômeno físico ocorrido. Sugere ao professor que esse 

segundo encontro possa valer 20% da nota, através da observação e 

participação ativa dos discentes. 

 
Sexta etapa: Avaliação das produções dos grupos. (TERCEIRO 
ENCONTRO). 

 
Nesta etapa o docente coloca a turma em círculo, com finalidade de realizar 

uma grande roda de discussões. O debate em sala de aula contribui faz com 

que o aluno possa externalizar aquilo que foi ensinado e permite que o 

professor possa estar analisando os conteúdos aprendidos. O debate na sala 

de aula deve ser sempre promovido como forma de engajar, criar opiniões       

e manter o interesse dos alunos. Após o debate professor deverá dar um 

feedback aos alunos. As perguntas apresentadas pelo professor são as 

seguintes: 

 

1) O que se espera de uma aula de física? 

2) O que você achou da atividade? 

3) Conseguiu aprender o conteúdo? 

 
 

Sétima Etapa: Avaliação da aprendizagem da UEPS. 

 
 

Depois desse momento o professor aplicará uma avaliação final 

somativa (apêndice). A avaliação é um elemento importante de todo o  

processo de ensino-aprendizagem. Para ZABALA (1998, p. 220), “é preciso 

lembrar que avaliar, e avaliar de uma determinada maneira diversificada tanto 

em relação aos objetos como aos sujeitos da avaliação, e com caráter não é, 
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exclusivamente, uma questão de oportunidade […]”. A avaliação somativa é um 

tipo de avaliação que ocorre ao final da aula com a finalidade de examinar o 

que o aluno verdadeiramente aprendeu. Inclui conteúdos mais importantes e os 

objetivos mais amplos do período de aula, visa obtenção de nota. Sugere ao 

professor que essa avaliação possa valer 60% da nota final. 

 
Oitava etapa: Avaliação da UEPS. 

 
 

A UEPS será analisada qualitativamente pelo docente a partir do 

conjunto de evidências e de aprendizagem significativa de conceitos, na 

avaliação individual e na observação participante, bem como nas opiniões dos 

discentes expressas através do questionário prévio e final, no caso avaliação 

somativa. Essa avaliação não se restringe a uma etapa específica, ela deve 

acontecer durante todo o período de aplicação da unidade de ensino, pois a 

“aprendizagem significativa é progressiva, o domínio de um campo conceitual é 

progressivo; por isso, a ênfase em evidências, não em comportamentos finais” 

(MOREIRA, 2011, p. 3). 

 
Essa sequência didática foi realizada em três encontros. Cada encontro 

consiste em duas aulas de 50 minutos, totalizando seis aulas. Aplicada no 

período de 25 de outubro a 8 de novembro de 2018. 

 
No capítulo seguinte esclarecemos como a sequência de ensino foi 

apresentada aos professores da educação básica, ou seja, revelamos o que 

será o nosso Produto Educacional. 
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CAPITULO 5 - PRODUTO EDUCACIONAL 

 
O produto educacional é a conclusão material da pesquisa desenvolvida 

ao longo do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física e representa 

todo rigor e dedicação em sugerir um material de apoio para professores de 

Física que atuam na educação básica. O objetivo deste material em particular é 

apresentar uma orientação de como ensinar empregando questionários através 

de uma atividade experimental no ensino de Física, mediante os passos da 

sequência didática sugerida. 

 
O produto educacional consiste numa UEPS que propõe o uso de textos 

conceituais como organizador prévio, aplicação de questionário e a atividade 

experimental manipulativa que pode ser utilizada como instrumento 

simplificador da aprendizagem significativa e de um pensar sobre uma 

avaliação formativa e somativa. A UEPS faz parte de um guia e traz uma 

discussão inicial sobre textos como organizador prévio, um mapa conceitual 

como processo de avaliação e o uso de uma atividade experimental. Também 

contém uma discussão acerca da Teoria de Aprendizagem Significativa (TAS), 

seguida dos passos sequenciais para o estudo do conteúdo introdutório de 

Física Quântica. O texto deste material de suporte ao docente fornece também 

discussões de como elaborar uma atividade experimental e mapas conceituais. 

Fazemos considerações acerca das contribuições da proposta fundamentada 

nesta intervenção. Ainda anexamos os mapas conceituais produzidos pelos 

discentes e a atividade experimental manipulativa, com respectivos valores 

obtidos durante a intervenção, junto com os questionários e o instrumental para 

avaliação final da sequência. 

 
O manual do professor está disponível no apêndice 8.9. 

 
 

Na próxima seção descrevemos os resultados obtidos no processo de 

intervenção de aplicação da proposta UEPS na turma de Ensino Médio. 

Destacamos os mapas conceituais elaborados pelos alunos e os valores 

obtidos na atividade experimental. Discutimos os resultados das respostas 

dadas no questionário prévio e nas situações-problema. 
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5.1. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PEDAGÓGICA E ANÁLISE DE 

RESULTADOS 

 
Nesta seção apresentamos a descrição dos casos, ações observadas e 

registradas ao longo da intervenção, bem como a análise do resultado do 

questionário prévio, as situações-problema, a avaliação de mapas conceituais 

produzidos pelos alunos e a atividade experimental. Por fim fazemos 

considerações acerca das vantagens de empregar uma UEPS em sala de aula. 

 
Seguem as análises dos resultados do processo de aplicação da UEPS, 

aplicado numa turma de terceiro ano do Ensino Médio no Educandário Edith 

dos Santos, escola privada, localizada no bairro de Sepetiba, Rio de Janeiro. 

 
A aplicação do produto deu-se em três semanas totalizando seis aulas 

(dois tempos por semana, cada tempo de duração de 50 minutos), no período 

compreendido entre 25 de outubro a 8 de novembro. 

 
5.1.1. Primeira etapa: Planejamento 

 
 

A elaboração da atividade começou quando definimos o conteúdo a ser 

trabalhado na UEPS, identificando aspectos socioculturais, bem como os 

conhecimentos prévios necessários para compreensão do que deve aprendido. 

Selecionamos os recursos como vídeos, software e práticas experimentais que 

poderiam ser usados, as situações-problema que seriam propostas no trabalho 

de grupos, o tempo necessário para cada atividade, os textos de apoio e as 

fontes de pesquisa. 

 
Não tivemos dificuldades quanto à atividade experimental, pois não 

precisa de um espaço físico expressivo, mesmo a escola não possuindo um 

laboratório de física. As dificuldades maiores encontradas foram quanto a 

apresentação dos vídeos e slides; a escola não tinha datashow disponível, não 

tinha acesso a internet via wifi (usamos o celular como roteador). Infelizmente 

esse é o retrato de algumas escolas no Rio de Janeiro, sendo rede privada e 

pública. 



 

60 

 

 

No planejamento também tivemos o cuidado de deixar os materiais que 

seriam utilizados nas aulas previamente preparados como, por exemplo, 

impressão e cópias do texto, slides do conteúdo e avaliação final. 

 
5.1.2. Segunda etapa: situação inicial (1º encontro) 

 
 

As duas aulas de Física semanais ocorriam, na turma escolhida, nas 

quintas-feiras no horário de 12h00min as 13h40min, sendo 50min cada aula. 

No dia 16 de outubro de 2016, houve uma conversa, na qual, os alunos foram 

comunicados que estariam sendo submetidos ao ensino por meio de uma 

sequência didática de atividades ao longo dessas semanas, e que é uma etapa 

de uma pesquisa realizada no mestrado do professor/pesquisador. 

 
Foi comunicado aos alunos que não faltassem às aulas, pois a presença 

era de suma importância durante essas semanas, seriam essenciais tanto para 

o seu desempenho, pelo fato das atividades estarem relacionadas de maneira 

sequencial, quanto para o pesquisador, na busca por resultados e que através 

dos resultados obtidos poderiam ajudar outros alunos, pois a pesquisa faz 

parte do programa ensino de Física. Depois, ressaltou que a avaliação se daria 

em todas as etapas do processo, ou seja, uma avaliação formativa e no final 

uma avaliação somativa e em termos de buscas de evidências de 

aprendizagem significativa (MOREIRA, 2011, p. 44). 

 
Então no dia 25 de outubro inicia a aplicação da UEPS, essa etapa teve 

por objetivo principal, o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos. 

Esta é uma das principais etapas da aplicação, pois é a partir do subsunçor (ou 

ideia âncora), ou seja, aquilo que o discente traz consigo, que o novo 

conhecimento poderá vir a se inserir na estrutura cognitiva do aluno, e 

sucessivamente a possibilidade de ocorrer uma aprendizagem significativa 

(MOREIRA, 2012, p. 30). 

 
A partir disso, deu-se início à aplicação da UEPS. Foi solicitado que a 

turma fosse dividida em grupos com, no máximo, cinco alunos, a qual totalizou 
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sete grupos, para a realização das atividades. Contudo, ressaltou a importância 

de que os grupos se mantivessem fixos em toda a aplicação da UEPS, para 

que assim, o progresso do grupo fosse verificado. Cada grupo recebeu uma 

folha com um questionário prévio (ver apêndice 8.1). Os grupos foram 

nomeados de um a sete. 

 
As perguntas foram as seguintes: 

01. Quais os tipos de propagação de calor que você conhece? 

02. Que tipo de propagação de calor permite que a luz do Sol aqueça a Terra? 

03. Que tipo de processo faz com que uma pipoca seja aquecida no 

microondas? 

04. Um corpo pode absorver toda radiação recebida? 

05. Um corpo ao ser aquecido pode emitir radiação? 

06. O que é radiação eletromagnética? 

07. O que é onda eletromagnética e como pode ser caracterizadas? 

 
 

Essas perguntas foram elaboradas visto que no ano anterior, no 

segundo ano do ensino médio, os alunos já tiveram conteúdos relacionados 

com as perguntas iniciais, como transmissão de calor e ondas. 

 
O objetivo dessas perguntas iniciais é buscar os conhecimentos prévios 

dos alunos, o que eles trazem como bagagem, sobre os temas que serão 

abordados como condução, convecção e radiação térmica, os conceitos de 

onda eletromagnética e como são formadas e caracterizadas e finalmente o 

conceito de radiação eletromagnética. 

 
De início, alguns alunos demonstraram insegurança e medo em 

responder, alegando que não sabiam se estavam correto, mas após o 

esclarecimento de que o importante era que expusessem o que pensavam, a 

maioria dispõe-se a responder. Percebe-se nessa reação o quanto os alunos 

estão condicionados a ter que dar sempre a resposta certa. Alguns queriam 

pegar o celular para encontrar a resposta, infelizmente é uma realidade da sala 

de aula. 
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Após alguns minutos, foi levantada uma pequena discussão para que os 

grupos pudessem apresentar para os outros suas respostas das perguntas pré- 

estabelecidas. Foi dado a cada grupo um tempo determinado e alguns alunos 

nesse momento ficaram com receio de apresentar suas respostas, 

condicionados para apenas darem respostas corretas. Foi solicitado que os 

alunos não alterassem suas respostas para que a coletagem dos resultados 

sejam verdadeiras e não conforme a fala de outro grupo. A ideia de levantar 

discussões em sala de aula é para que os alunos não externalize o que já sabe 

somente no papel, mas também verbalmente. Esse processo fez com que os 

alunos comecem a ter a concepção investigativa, no nosso entender. Pode-se 

observar que os alunos têm dificuldades externalizar num discurso não verbal 

aquilo sabe e mesmo suas concepções. 

 
 

Figura 10: Ilustra a formação os grupos 

Fonte: autor (2018) 
 

 
A tabela 1 demarca com (x) representa as questões respondidas 

incorretamente pelos grupos. 
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Questão 1 

Grupo 1 

“Condução, convecção e irradiação” 

Grupo 2 

“Condução, convecção e irradiação” 

Grupo 3 

“Radiação, condução e convecção” 

Grupo 4 

“Condução, radiação e contato” 

Grupo 5 

“Condução (com contato), irradiação e convecção por fluxo de calor, sem 

contato” 

Grupo 6 

“Condução, convecção e radiação” 

Tabela 1 
 

Questões 

Grupos 1 2 3 4 5 6 7 

1    X  X X 

2   X X  NÃO 

RESPONDEU 

NÃO 

RESPONDEU 

3    X    

4    X  X X 

5    X    

6    X    

Fonte: autor (2019) 

 

 
Alguns grupos tiveram mais integrantes que o outro. Com esses dados 

pode-se observar que grande parte dos alunos desconhece o corpo negro. 

 
Os alunos obtiveram duvidas quanto identificar a diferença de radiação 

eletromagnética de onda eletromagnética e também quanto às características 

de ondas eletromagnéticas 

 
Quadro 5: Respostas de cada grupo ao questionário. 
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Questão 2 

Grupo 1 

“Irradiação” 

Grupo 2 

“Irradiação” 

Grupo 3 

“Radiação” 

Grupo 4 

“Radiação” 

Grupo 5 

“Radiação” 

Grupo 6 

“Irradiação” 

Questão 3 

Grupo 1 

“Propagação de calor através das ondas eletromagnéticas” 

Grupo 2 

“Convecção” 

Grupo 3 

“Radiação” 

Grupo 4 

“Radiação” 

Grupo 5 

“Radiação aquecimento sem contato entre os corpos” 

Grupo 6 

“Radiação (convecção)” 

 
 

Questão 4 

Grupo 1 

“Não” 

Grupo2 

“Não” 

Grupo 3 
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“Não, pois em alguns casos alguns corpos refletem a radiação” 

Grupo 4 

“Não, mas depende da quantidade da radiação emitida ou do tamanho do 

corpo” 

Grupo 5 

“Não” 

Grupo 6 

“Não” 

 
Questão 5 

Grupo 1 

“Sim” 

Grupo 2 

“Sim” 

Grupo 3 

“Sim” 

Grupo 4 

“Sim, mas depende da temperatura” 

Grupo 5 

“Pode” 

Grupo 6 

“Sim” 

 
Questão 6 

Grupo 1 

“É a radiação induzida pela eletricidade” 

Grupo 2 

“Não respondeu” 

Grupo 3 

“É a propagação da onda eletromagnética” 

Grupo 4 

“Calor que penetra nas partículas de um corpo produzido a partir da 

eletricidade” 

Grupo 5 
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Fonte: autor (2019) 

As respostas acima dos grupos não sofreram alteração quanto a erros de 

língua portuguesa, ou seja, são transcrições das respostas dadas pelos alunos. 

 
Participaram 20 alunos dividindo-se em seis grupos, vale ressaltar que a 

quantidade de alunos por grupo não é a mesma. Observando as respostas de 

cada grupo podemos notar que a primeira pergunta os grupos acertaram, ou 

seja, o entendimento da transmissão de calor é algo pré-existente nos alunos, 

visto que no ano anterior os alunos já tiveram o conteúdo de transmissão de 

calor, o mesmo aconteceu na segunda pergunta todos os grupos conseguiram 

acertar. O grupo 2 não consegui acertar a terceira pergunta, ou seja, não 

conseguiram entender a relação entre irradiação e o micro-ondas. A quarta 

questão foi um desafio para todos os grupos nenhum deles acertaram e 

também não conseguiram explicar suas respectivas respostas, apenas os 

grupos 3 e 5 conseguiram expressar uma explicação, é claro que os alunos 

“É a forma de energia produzida em corpos magnéticos ou eletrônicos por 

ondas” 

Grupo 6 

“É uma junção de campo magnético com campo eletromagnético e transporte 

de luz” 

Questão 7 

Grupo 1 

“São ondas magnéticas ligadas à eletricidade” 

Grupo 2 

“Não respondeu” 

Grupo 3 

“Ela é constituída pelos campos elétricos e magnéticos” 

Gripo 4 

“Energia formada através do atrito repele energia semelhante” 

Grupo 5 

“Interação entre dos corpos eletromagnéticos, caracterizado pela frequência e 

ondas. Raio X” 

Grupo 6 

“Ondas eletromagnéticas e a liberação de energia. Ex.: Raio X” 
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não tem conhecimento do corpo negro e mesmo para alunos que já ouviram 

falar de corpo negro tem dúvidas, pois acreditam que o corpo negro só absorve 

toda radiação. Os corpos negros são absorvedores e emissores de energia 

perfeitos. Nas questões 6 e 7 é bem claro observar que os alunos tem 

dificuldades de entender radiação e ondas, onde apenas os grupos 4 e 5 

acertaram a resposta correta porém sem muitos detalhes e as características 

de uma onda eletromagnética, como onda transversal, tridimensional exemplos 

luz e raio X, foram pouco abordados pelos grupos. 

 
No momento da conversa entre os grupos e professor, os grupos 

rapidamente responderam com certeza e entusiasmo às perguntas referentes a 

onda eletromagnética e citaram até exemplos, porém na hora de responder 

verbalmente radiação eletromagnética sentiram dificuldades. Percebe-se a 

diferença entre a escrita, ou seja, a resposta escrita na folha e a verbalizada. 

A ação verbal foi mais completa onde os grupos puderam expor suas respostas 

para os outros. 

 
Avaliando num parâmetro geral, as informações coletadas mediante o 

questionário prévio, percebe-se que a maioria dos alunos possuem 

subsunçores relevantes que podem servir de apoio (âncora) para o 

desenvolvimento da aprendizagem significativa dos conceitos subjacentes de 

Física Quântica. 

 
Após o levantamento dos conhecimentos prévios, através de perguntas 

e discussões, o professor entregou para cada grupo textos (anexo 9.1 e 9.2) 

sobre os seguintes assuntos: o espectro eletromagnético, radiação do corpo 

negro, tipos de ondas eletromagnéticas e fóton. O texto exerce a função de um 

organizador prévio, ou seja, faz a intermediação entre um conhecimento prévio 

e um novo conhecimento. Cada grupo a partir da leitura de dois textos, fizeram 

um resumo sobre os pontos principais observados (Fig 11), o professor pediu 

para que o resumo pudesse ser feito numa folha. 
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 Grupo 1 

Figura 11: Ilustra os grupos realizando a leitura dos textos 

Fonte: autor (2018) 

Destacou a definição do espectro eletromagnético, os tipos de ondas 

eletromagnéticas e suas respectivas frequências e as radiações. Espectro 

contínuo e discreto. 

 Grupo 2 

Obteve como destaque as características de uma onda (comprimento, 

velocidade). A frequência de cada onda eletromagnética e radiação. Fóton e 

espectro contínuo. 

 Grupo 3 

Observou a definição do espectro eletromagnético, radiação do corpo negro. 

Relação entre cores e temperatura e frequência de cada onda eletromagnética. 

 Grupo 4 

Destacou a radiação do corpo negro, definição de espectro eletromagnético, a 

relação entre intensidade de radiação e frequência. 

 Grupo 5 

Destaca a relação entre emissão de cores e temperatura, espectro contínuo e 

discreto. 

 Grupo 6 

Obteve como destaque as características de uma onda. A frequência de cada 

onda eletromagnética e radiação. Espectro discreto e espectro contínuo. 

Os pontos destacados pelos grupos e transcritos sem alterar erros de língua 

portuguesa. 
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Observa-se que os grupos destacaram expressivamente a relação do 

espectro eletromagnético com ondas, frequência de ondas e radiação 

eletromagnética. Porém os grupos não perceberam a diferença entre espectro 

contínuo e discreto É relevante citar que no período da discussão, os alunos 

ficaram com dúvidas em espectro contínuo e discreto. No período de 

discussões destacaram frequência e radiação, não destacando a relação entre 

elas. 

 
Houve uma discussão entre os grupos sobre cada resposta escrita, o 

professor foi mediador desse processo, respondendo às perguntas referentes à 

propagação de calor e deixou as perguntas referentes a corpo negro, subjetiva. 

 
5.1.3. Terceira etapa: situação-problema 

 
 

Nesta etapa os grupos estão ainda separados em grupos recebendo uma 

folha com três questões (ver apêndice 8.2), que são as situações-problemas 

(Fig. 12): 

1. O que faz com que as estrelas sejam observadas com cores diferentes? 

2. Qual o nome do fenômeno que permite com que um corpo possa emitir 

radiação eletromagnética? 

3. Qual a relação entre emissão de radiação e frequência? 

 

Figura 12: Ilustra os grupos discutindo as perguntas 

Fonte: autor (2018) 
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Questão 1 

Grupo 1 

“A composição elementar e a luz emitida pelas mesmas” 

Grupo 2 

“Por causa da combinação de diferentes níveis de ondas do espectro” 

Grupo 3 

“Frequência” 

Grupo 4 

“Calor das estrelas são diferentes” 

Grupo 5 

“Por causa da combinação de diferentes níveis de ondas do espectro” 

Grupo 6 

“A diferença de calor entre elas” 

 
 

Questão 2 

Grupo 1 

Algumas das respostas estão representadas no quadro 6. 

Quadro 6: Resposta dos grupos a situação – problema 
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Fonte: autor (2019) 

As respostas acima dos grupos não sofreram alteração quanto a erros 

de língua portuguesa, ou seja, são transcrições das respostas dadas pelos 

alunos. 

“Fóton” 

Grupo 2 

“Aceleração de cargas elétricas” 

Grupo 3 

“Frequência” 

Grupo 4 

“Fótons” 

Grupo 5 

“Aceleração de cargas elétricas” 

Grupo 6 

“Corpo negro” 

 
 

Questão 3 

Grupo 1 

“A intensidade com a qual a radiação e emitida determina e modifica a 

frequência conforme seu comprimento” 

Grupo 2 

“Radiação visível (luz)/ radiação ultravioleta são emitidas pelos átomos quando 

exitados” 

Grupo 3 

“Elas estão diretamente ligadas” 

Grupo 4 

“Toda emissão de radiação tem uma frequência diferente” 

Grupo 5 

“Radiação visível, ou seja, a luz/radiação ultravioleta são emitidos pelos átomos 

quando são exitados” 

Grupo 6 

“Espectro eletromagnético é a intervalo de como a radiação está sendo 

dissipada” 
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Os grupos expuseram em suas respostas para outros grupos, onde o professor 

é o mediador dessa tarefa, sem responder às perguntas. 

 O primeiro grupo destacou as cores das estrelas a partir de sua composição 

e luz emitida. 

 O segundo grupo destacou a radiação e a frequência como as causa das 

estrelas terem cores diferentes. 

Os grupos acertaram a segunda pergunta, porém sentiram dúvidas na última 

pergunta sobre relação entre emissão de radiação e frequência. 

 
Depois de alguns instantes, cada grupo apresentou suas respostas para 

o outro a fim de tornar a aula mais participativa, com poucas intervenções do 

professor, que estimula uma discussão coletiva. 

 
Após esse momento o professor passou dois vídeos do youtube, sobre 

a catástrofe do ultravioleta3 (Fig. 13). Esse video foi escolhido no período do 

planejamento, porém na aplicação foi identificado, pelo professor, que alunos 

ficaram com dúvidas, sendo necessária a apresentação de mais um video 

sobre o mesmo tema porém com outra abordagem4 (Fig.14). 

 
Após a apresentação no vídeo é realizada uma aula expositiva-dialogada 

sobre os temas: radiação do corpo negro, teoria dos quantas de Max Planck, 

catástrofe do ultravioleta. Começando uma abordagem histórica, dialogando 

com os alunos para que possam externalizar, de formar científica, o tema. Foi 

utilizado, para esta etapa slides para melhor visualização dos alunos dos 

fenômenos envolvidos (ver apêndice 8.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LKoqBFot_H4&t=289s. Acessado 15/06/19 

4 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9B0lPNJF9pg. Acessado 15/05/19 

https://www.youtube.com/watch?v=LKoqBFot_H4&amp;t=289s
https://www.youtube.com/watch?v=9B0lPNJF9pg
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Figura 13: Ilustra o momento dos alunos assistindo o primeiro vídeo 

Fonte: autor (2018) 

Figura 14: ilustra o momento dos alunos assistindo o segundo vídeo 

Fonte: autor (2018) 

 

 
5.1.4. Quarta etapa: aula expositiva – dialogada, atividade experimental e 

aprofundando o conhecimento (SEGUNDO ENCONTRO) 

No dia 01 de novembro foi iniciada essa etapa com a revisão dos 

conceitos trabalhados no encontro anterior. Muitos alunos participaram, porém 

alguns que não anotaram no caderno o conteúdo da aula anterior sentiram 

dificuldade de acompanhar. Diante dessa situação, passamos para o reforço no 

quadro branco para explorar definições abordadas anteriormente e 
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posteriormente para a continuação do conteúdo sobre radiação 

eletromagnética, radiação do corpo negro, a catástrofe do ultravioleta e a teoria 

de Planck, com ênfase no surgimento da Física Quântica. 

 
Aproveitando o momento de reforço do conteúdo anterior uma aula 

sobre a utilização de elementos eletrônicos como: amperímetro, voltímetro, 

resistores, bateria, diodo e potenciômetro, a fim de preparar os alunos para a 

atividade experimental com uso de circuito elétrico. A turma foi dividida em 

grupos, de preferência com os mesmos integrantes das etapas anteriores, para 

que os resultados sejam coletados e comparados corretamente, sendo 

entregue para que cada grupo um texto sobre led (ver anexo 9.3). A 

abordagem usada a partir desse texto é para que os alunos tenham o 

entendimento que o ponto central da atividade é o led. 

 
Cada grupo recebeu uma folha de papel milimetrado e leds, distribuídos 

da seguinte forma o grupo 1 recebeu o led verde, grupo 2 led amarelo, grupo 3 

led vermelho, grupo 4 led infravermelho, grupo 5 led ultravioleta, grupo 6 led 

vermelho (Fig 15 e 16). Como no momento a quantidade de leds é inferior a 

quantidade de grupos, os grupos 3 e 6 receberam o mesmo led (Fig. 17 e 18). 

  

Figura  15:  Circuito  elétrico  com  o  led  verde Figura 16: Circuito elétrico com o led 

ultravioleta (apêndice 8.5.) 
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Figura 17: Ilustra os alunos manipulando a atividade 

Fonte: autor (2018) 
 
 

Figura 18: alunos manipulando a prática experimental 

Fonte: autor (2018) 
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O gráfico 1 demonstra o modelo comparativo de gráfico construído pelos 

grupos, representa a corrente elétrica em função da tensão, valores 

determinados experimentalmente. 

 

Gráfico 1: Exemplo construído pelos grupos 

Fonte: (SANTOS; MENEZES JUNIOR; SANTANA, 2015, p 826) 

 

É importante ressaltar que foi usado apenas um circuito elétrico na 

atividade experimental. Os grupos receberam para realização da mesma. 

Sugere ao professor que dependendo da necessidade encontrada na turma 

que construa e use vários de circuitos elétricos. 

 
A atividade experimental consiste na montagem de um circuito elétrico 

simples, a fim de determinar o potencial de corte de cada led, 

consecutivamente a constante de Planck. Inicialmente o professor montará o 

circuito elétrico, mostrado nas figuras a seguir. A turma será dividida em grupos 

e cada um receberá do professor uma folha de papel milimetrado, a fim da 

construção do gráfico e um led de cores variadas. A montagem apresenta o 

potenciômetro em série com o resistor e o led, um multímetro colocado na 

posição voltagem colocado em paralelo com o led e o outro multímetro 

colocado na posição amperímetro colocado em série no circuito elétrico. Os 

leds em temperatura ambiente serão denominados leds teóricos. Cada grupo 

manipulando a atividade. O rotacionando o potenciômetro vagarosamente para 

que seja marcada a intensidade da corrente elétrica I em função da voltagem V 

que atravessa o led teórico. Através dessas medidas apresentada na tabela, 

um gráfico V versus I é constituído. O mesmo procedimento será realizado com 
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leds vermelho, ultravioleta, infravermelho e autobrilho. Através da através da 

curva hiperbólica representada no gráfico V x I é possível obervar o potencial 

de corte de cada led. Destaca-se a possibilidade da verificação do potencial de 

corte do led infravermelho usando a câmera do celular. 

A partir  dessa observação do potencial de corte Vc pode ser 

determinada a constante de Planck através da equação matemática: 
    

 
 

 

Fonte: autor (2018) 

c= velocidade da luz = 3,0x 108 m/s 

e = carga elementar = 1,6 x 10-19C 

λ = comprimento de onda do led 

h = constante de Planck (6,62 x 10-34 J.s) 

V= potencial de corte 

 
Quadro 7: Constante de Planck e Potencial de corte determinado por cada 

grupo 

 

Grupo 1- led verde 

Potencial de Corte V = 1,99V 

Constante de Planck h = 5,94x10-34 J.s 

Grupo 2 – led amarelo 

Potencial de Corte v = 1,97V 

Constante de Planck h = 6,06x10-34 J.s 

Grupo 3 – led vermelho 

Potencial de Corte V = 1,80V 

Constante de Planck h = 6,04x10-34 J.s 

Grupo 4 – led infravermelho 

Potencial de Corte V = 1,25V 

Constante de Planck h = 6,26x10-34 J.s 

Grupo 5 – led ultravioleta 

Potencial de Corte V = 3,11V 

Constante de Planck h = 6,55x10-34 J.s 

Grupo 6 – led vermelho 
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Fonte: autor (2019) 

Figura 19: Ilustra os grupos manipulando prática experimental 

Fonte: autor (2018) 
 
 

Figura 20: Ilustra dos grupos manipulando o experimento 

Fonte: autor (2018) 

 

 
No momento em que o grupo 5 estava determinando a constante de 

Planck, um aluno A perguntou: professor por que os valores até agora obtidos 

Potencial de Corte V = 2,01V 

Constante de Planck h = 6,75x10-34 J.s 
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Questão 1 

Grupo 1 

“A teoria de Planck foi importante para o desenvolvimento da Física Quântica” 

Grupo 2 

“A hipótese de Planck é importante para o descobrimento da Quântica, sem ela 

ficam impossíveis algumas determinadas conclusões” 

Grupo 3 

“Por que sem ela as conclusões da Física Quântica não teriam sentido”’ 

Grupo 4 

“Sem a teoria de Planck os efeitos e fenômenos da Física Quântica não teriam 

sentido” 

Grupo 5 

“A Teoria de Planck fez sentido aos estudos de Física Quântica” 

Grupo 6 

“Não soube responder” 

de cada grupo, são valores próximos porém não exatos quando comparados 

com valor obtido pelo Max Planck? (Discussão). 

 
5.1.5. Quinta etapa: Novas situações – problema, aprofundando o 

conhecimento. 

 
Tendo como base a etapa anterior onde os grupos obtiveram valores 

diferentes da constante de Planck a partir de cada led, os grupos foram 

expostos a três perguntas investigativas (ver apêndice 8.4) nesse momento o 

intuito é aprofundar o que foi visto na atividade experimental a respeito da 

Constante de Planck. 

 
1. Qual é a importância da Teoria de Planck para Física Quântica? 

2. Por que a constante de Planck da prática experimental, possui uma valor 

diferente da determinada matemática por Planck? 

3. Por que o luz emitida pelo led infravermelho, só poderá ser vista pela 

câmera do celular? 

 
Quadro 8: Resposta de cada grupo a nova situação – problema 
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Fonte: autor (2019) 

As respostas acima dos grupos não sofreram alteração quanto a erros 

de língua portuguesa, ou seja, são transcrições das respostas dadas pelos 

alunos. 

Questão 2 

Grupo 1 

“Por que os leds são diferentes” 

Grupo 2 

“Por causa do ar condicionado” 

Grupo 3 

“Por causa do ambiente” 

Grupo 4 

“Por causa do ambiente” 

Grupo 5 

“Por causa da temperatura do meio” 

Grupo 6 

“Por causa do meio ser diferente” 

 
 

Questão 3 

Grupo 1 

“Por que a câmera da celular e sensível à luz infravermelho” 

Grupo 2 

“Por que capta luz na faixa não visível” 

Grupo 3 

“Por que pode ver outros tipos de luzes que o olho não” 

Grupo 4 

“Por que pode receber informações de outras luzes que não são vísiveis ao 

olho humano” 

Grupo 5 

“Por que a câmera de celular captura luz que os olhos não veem, pois está for 

a da faixa visível” 

Grupo 6 

“Por que pode receber informações de outras luzes que não são visíveis ao 

olho humano” 
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Figura 21: Ilustra os grupos respondendo a nova situação – problema 

Fonte: autor (2018) 

 

 
Os grupos tiveram um tempo para responder essas perguntas 

problematizadoras e depois sendo realizadas discussões sobre as respostas  

de cada grupo tendo, como ênfase, fatores que podem influenciar uma 

atividade experimental. 

 

Como processo de investigação, com finalidade de apresentar aos 

discentes o que pode influenciar uma atividade experimental, ou seja, quais as 

causas de erros obtidos numa prática científica foi realizada uma prática 

experimental (ver apêndice 4.11) baseada na etapa anterior. Inicialmente, no 

planejamento, seria necessário utilizar uma fonte de calor (toalha quente) e um 

recipiente com gelo, porém como faltava esta estrutura na sala não foi possível 

utilizar esses instrumentos. A fonte de calor usada foi uma luminária com uma 

lâmpada incandescente. 

 
A prática experimental seria demonstrativa, ou seja, manipulada apenas 

pelo professor mostrando qual é a sua finalidade, porém uma aluna B pediu 

para manipular enquanto os colegas observavam. 

 
A aluna B do grupo 2 manipulou com entusiasmo e percebeu que um 

dos fatores que influenciam a atividade experimental é a temperatura ambiente. 

A conclusão foi que quanto mais calor o led verde recebia, mais o valor obtido 
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na atividade experimental se aproximava com do valor esperado. De uma 

forma simétrica, se o led perder calor o valor obtido se afasta do valor 

esperado. 

 

5.1.6. Sexta etapa: Avaliação da produção dos alunos (Terceiro Encontro) 
 

No dia 8 de novembro a aula foi iniciada com uma aula expostiva- 

dialogada realizada pelo professor, na qual foram respondidas as perguntas 

problematizadoras. Para o estudo inicial de Física Quântica apresentamos o 

efeito fotoelétrico explicado por Einstein. Para isso utilizamos o software PHET 

Colorado, onde o docente manipula mostrando o efeito fotoelétrico (ver figura 

22). Na apresentação do software, os estudantes gostaram e pediram para ver 

outras atividades experimentais. Estes baixaram o aplicativo, para que 

pudessem manipular em casa ou em algum outro momento em sala de aula, 

quando houvesse necessidade. 

 
 

Figura 22: Ilustra o aplicativo PHET para o efeito fotoelétrico 

Fonte: autor (2019) 

 

A turma foi disposta em círculo e o professor inicia um momento de discussão com os 

alunos, através de três perguntas; 

1. O que se espera de uma aula de física? 

2. O que você achou da atividade? 

3. Conseguiu aprender o conteúdo? 

 
Algumas respostas 
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Aluno A 

1. “Espero que as aulas sejam cada vez mais legais e dinâmicas” 

2. “Gostei principalmente da parte da pratica experimental” 

3. “Sim. A dúvida foi apenas na questão da radiação eletromagnética” 

Aluno B 

1. “As aulas devem ser menos no quadro e mais práticas” 

2. “Legal, pode ser mais frequentes” 

3. “Senti dificuldades apenas no aprofundamento da prática experimental” 

Aluno C 

1. “As aulas devem ter mais praticas vídeos e músicas” 

2. “Gostei na parte da atividade experimental foi bem legal” 

3. “Mais ou menos. Aprendi como inicia os estudos de Quântica” 
 
 
 

Figura 23: Ilustra os alunos assistindo a aula expositiva 
Fonte: autor (2018) 



 

84 

 

A partir dessas perguntas foi possível observar se o impacto da 

sequência didática na aprendizagem dos alunos surtiu efeito. Os alunos 

perceberam que a atividade teve poucas intervenções do professor, ou seja, 

que verdadeiramente o docente teve um papel de orientador apenas. 

 

5.1.7. Sétima Etapa: Avaliação da UEPS 
 

Finalizando a sequência didática a turma colocada de forma individual 

realizada uma avaliação somativa (apêndice 4.12), entregue aos alunos. 

Nome:   
 

Turm:   
 
 

01. (UFRS-RS) Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do parágrafo abaixo. O 
ano de 1900 pode ser 
considerado o marco inicial de uma revolução ocorrida na Física do século XX. Naquele ano, Max 
Planck apresentou um artigo à Sociedade Alemã de Física, introduzindo a idéia da .............. da energia, 
da qual Einstein se valeu para, em 1905, desenvolver sua teoria sobre o efeito fotoelétrico. 
a) conservação 
b) quantização 
c) transformação 
d) conversão 
e) propagação 

02-(UFLA-MG) 

 
 
 
 
 
 
 
 

A musica de Gilberto Gil fala do átomo, das partículas subatômicas e algumas de suas 
características. Segundo a evolução dos modelos atômicos e os conceitos de estrutura atômica, 
assinale a alternativa CORRETA. 
a) O elétron possui carga negativa (–1,602.10-19 C) e sua massa e tão pequena que não pode ser 
medida. 
b) Segundo Planck, a energia só pode ser emitida ou absorvida pelos átomos em pacotinhos. Cada 
pacotinho contem certa quantidade de energia. 
c) Diferentemente dos elétrons e dos prótons, os nêutrons não possuem carga e tem massa cerca de 
10.000 vezes maior que a do próton. 
d) De acordo com a física moderna, a radiação eletromagnética é uma partícula e não uma onda. 

 

03. (UFRGS) Selecione a alternativa que apresenta as palavras que completam corretamente as 
lacunas, pela ordem, no seguinte texto relacionado com o efeito fotoelétrico. 
O efeito fotoelétrico, isto é, a emissão de ....... por metais sob a ação da luz, é um experimento dentro 
de um contexto físico 
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extremamente rico, incluindo a oportunidade de pensar sobre o funcionamento do equipamento 
que leva à evidência experimental relacionada com a emissão e a energia dessas partículas, bem 
como a oportunidade de entender a inadequacidade da visão clássica do fenômeno. Em 1905, ao 
analisar esse efeito, Einstein fez a suposição revolucionária de que a luz, até então considerada 
como um fenômeno ondulatório, poderia também ser concebida como constituída por conteúdos 
energéticos que obedecem a uma distribuição ….. , os quanta de luz, mais tarde denominados ….. . 
a) fótons – contínua – fótons 
b) fótons – contínua – elétrons 
c) elétrons – contínua – fótons 
d) elétrons – discreta – elétrons 
e) elétrons – discreta – fótons 

 
04. (UNEB-BA) De acordo com o físico Max Planck, que introduziu o conceito de energia quantizada, 
a luz, elemento imprescindível para manutenção da vida na Terra, como toda radiação 
eletromagnética, é constituída por pacotes de energia denominados: 
a) bárions. 
b) dipolos. 
c) íons. 
d) pulsos. 
e) fótons. 

 
05. (UEG-GO) A figura abaixo descreve o efeito fotoelétrico. 

Esse experimento contribuiu para a descoberta da 
a) dualidade onda-partícula da luz. 
b) energia de ionização dos metais. 
c) emissão continua de radiação por um corpo aquecido. 

 
d) descrição da ligação química entre elementos metálicos. 

 
 

06. (UFRGS) “De acordo com a teoria formulada em 1900 pelo físico alemão Max Planck, a matéria 
emite ou absorve energia eletromagnética de maneira …… emitindo ou absorvendo ……, cuja 
energia é proporcional à …. da radiação eletromagnética envolvida nessa troca de energia.” 
Assinale a alternativa que, pela ordem, preenche corretamente as lacunas: 
a) contínua – quanta – amplitude 
b) descontínua – prótons – frequência 
c) descontínua – fótons – frequência 
d) contínua – elétrons – intensidade 
e) contínua – nêutrons – amplitude 

Figura 24: representa a avaliação somativa realizada pelos alunos 

 
 

5.1.8. Oitava Etapa: Avaliação da aprendizagem 
 

Nesta etapa serão apresentados os resultados da aplicação, num total 

de 25 alunos, do questionário prévio, situação problema 01 e 02, a avaliação 

final e atividade experimental. Os quais disponíveis no apêndice 8.2, 8.4, 8.5. e 

8.8. deste trabalho. 

 
 

O questionário inicial teve como objetivo a identificação do nível de 

conhecimento prévio dos alunos, o subsunçor. Já as situações problemas 

serviram como um mecanismo de avaliação do aprendizado dos alunos. Faz-se 
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uma comparação entre as respostas das duas atividades para o crescimento 

intelectual dos estudantes. A primeira questão foi sobre propagação de calor, 

importante para começar a entender o fenômeno de radiação e 100% dos 

grupos acertam a questão. Isto mostra que a grande maioria dos discentes se 

encontra com acesso a respeito do tema da questão. 

 
A segunda questão tem como objetivo investigar se os estudantes 

possuem o conhecimento sobre exemplos de radiação eletromagnética. Nota- 

se que todos os grupos conseguiram responder com êxito a questão. Conclui 

se que os discentes trazem algumas aplicações de propagação de calor, no 

cotidiano. 

 
A terceira questão assim como a questão anterior investiga 

aprofundando se os discentes trazem o conhecimento de radiação. Apenas o 

grupo 2 errou a questão, cerca de 17% dos alunos parece ter dificuldades de 

entender questões aprofundadas quanto a propagação de calor (radiação). 

 
A quarta questão, a mais difícil para os grupos, tem como objetivo e 

investigar se os alunos têm conhecimento do corpo negro. Todos os grupos 

erraram a questão. 

 
A quinta questão trata do tema de emissão de radiação, ou seja, a 

possibilidade de um corpo em emitir uma determinada radiação. Nota-se que 

todos os grupos tiveram êxito na resposta, 100% dos grupos acertaram. 

Observa-se então que, quanto aos conhecimentos de propagação de calor 

sendo por radiação, oscila entre os grupos, ou seja, os alunos não tem um 

conhecimento amplo do tema por mais que no ano anterior estudaram o tema. 

 
A sexta questão relatou a definição de radiação eletromagnética, os 

grupos 1 e 4 erraram a questão o grupo 2 não soube responder. Isto mostra 

que os alunos tem dificuldades de relacionar radiação eletromagnética com 

onda eletromagnética, contradiz com a questão 7 que investiga a onda 

eletromagnética e suas características onde os grupos não souberam 

responder definir as características das ondas eletromagnéticas, os grupos 1 e 
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4 erraram e o grupo 2 não respondeu. Essas são análises de investigação da 

atividade inicial. 

 
Na situação problema que consistia em três perguntas, os grupos 3, 4 e 

5 acertaram a primeira questão, sendo respondida pelos outros grupos sem 

muito aprofundamento. A segunda questão foi acertada apenas pelo grupo 6 e 

a terceira questão foi acertada pelo grupo 3, com relevância para as respostas 

dos outros grupos que definiram apenas o que radiação sem apresentar 

relação entre radiação e onda. 

 
É importante ressaltar que os grupos ainda têm dificuldade de 

apresentar respostas mais concretas e aprofundadas sobre onda 

eletromagnética e suas aplicações. 

 
No aprofundamento dos problemas todos os grupos responderam a 

primeira questão com êxito, menos o grupo 6 que não soube responder. Na 

segunda questão apenas o grupo 1 errou, ou seja, os demais grupos souberam 

a relação entre radiação, cores e temperatura. A questão 3 para os grupos teve 

relevância como aplicação do cotidiano, relacionar frequência com luz visível. 

 
Tabela 2: Representa o percentual de acerto de cada aluno na avaliação 

somativa. 

Alunos Percentual de acertos 

A 66% 
B 66% 
C 66% 
D 66% 
E 50% 
F 50% 
G 66% 
H 66% 
I 66% 
J 66% 
L 100% 
M 100% 
N 83% 
O 83% 
P 83% 
Q 83% 
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R 66% 
T 66% 
U 66% 
V 66% 
X 100% 
Z 100% 

A1 66% 
B1 100% 
C1 50% 

Fonte: autor (2019) 

 
 

A seguir fotos dos questionários respondidos pelos grupos (Fig. 25 – 31). 
 

 

Figura 25: Ilustra o questionário respondido pelo grupo 1 

Fonte: autor (2019) 
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Figura 26: Ilustra questionário respondido pelo grupo 2 

Fonte: autor (2019) 
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Figura 27: Ilustra questionário respondido pelo grupo 3 

Fonte: autor (2019) 
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Figura 28: Ilustra questionário respondido pelo grupo 4 

Fonte: autor (2019) 
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Figura 29: Ilustra questionário respondido pelo grupo 5 

Fonte: autor (2019) 
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Figura 30: Ilustra questionário respondido pelo grupo 6 

Fonte: autor (2019) 
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Figura 32: Turma na qual a sequência didática foi aplicada, 3º ano do EM. 
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CAPÍTULO 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Esta dissertação teve por finalidade construir uma Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa (UEPS) para apoiar a inserção de Física Quântica 

através de uma atividade experimental no ensino de Física, fundamentando-se 

na Teoria de Aprendizagem Significativa de David Ausubel. A sequência 

proposta abrangeu o conteúdo de Radiação do Corpo Negro, Catástrofe do 

Ultra-Violeta, Efeito Fotoelétrico e a Teoria de Planck e propôs uma atividade 

experimental e uso de software pelos discentes, do 3º ano do ensino médio, 

como ferramenta didática facilitadora da aquisição de conhecimentos. Para que 

pudéssemos fazer acepções sobre a UEPS e da atividade experimental 

recorremos à observação, registro e interpretação dos acontecimentos 

inerentes à execução da sequência, aplicação de questionário, avaliações e 

análise do material produzido pelos discentes. 

 
Destaca-se o ensino da temática Física Quântica por meio de Unidades 

de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS), com ênfase na aproximação 

de conteúdos ao dia a dia dos alunos, fazendo o uso da contextualização dos 

mesmos. Defende-se a ideia de que sequências didáticas com atividades 

diferenciadas e facilitadoras da aprendizagem como experimentos, simulações 

computacionais, mapas conceituais, uso da história da ciência, etc., podem ser 

alternativas para a construção do conhecimento acerca do tema. 

 
Ressalta a importância de uma atividade experimental bem 

planejamento como etapa no processo de ensino aprendizagem e possíveis 

influências numa prática experimental Borges (2002), enfatiza importância das 

atividades experimentais para o ensino de Física por se tratar de um método de 

aprendizagem que permite a movimentação do discente, no lugar da 

indiferença. 

 
As atividades que foram desenvolvidas no contexto da UEPS 

despertaram certa motivação e interesse do aluno em aprender. Os 

comentários deixados pelos alunos após a aplicação, o interesse demonstrado 

pela maioria deles e o empenho na realização das atividades, são justificativas 
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relevantes para o fato em questão. Pressupõe que se reflete também no 

entusiasmo do docente em ensinar, por superar as expectativas do 

pesquisador no âmbito da aplicação. 

 
Diante desses fatos, o material pode ser considerado potencialmente 

significativo, por demonstrar fortes sinais de boa receptividade por parte dos 

discentes promovendo uma predisposição para aprender os conteúdos, 

condição que favorece a aprendizagem significativa, segundo Ausubel. Sendo 

assim, espera-se que o material possa ser reproduzido, reaplicado, se 

necessário adaptado e que sirva de exemplo para o desenvolvimento de outras 

UEPS, enriquecendo assim, o banco de materiais potencialmente significativos 

no Ensino de Física e no Ensino de Ciências. 

 
Por fim, pode-se dizer que os resultados são encorajadores e reforçam a 

hipótese de que a utilização de UEPS no estudo da Física Quântica em nível 

médio simplifica o ensino do professor, fazendo com que o aluno sinta-se parte 

integrante do processo de obtenção do conhecimento, pois a diversidade de 

estratégias contribui para que a busca pelo conhecimento seja mais atraente e 

próximo do aluno. 
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APÊNDICE 8.1 

 
 

LEVANTAMENTO DOS SUBSUNÇORES 
 

Nomes:   
 
 

01. Quais os tipos de propagação de calor que você conhece? 
 

 

02. Que tipo de propagação de calor permite que a luz do Sol aqueça a Terra? 
 

 

03. Que tipo de processo faz com que uma pipoca seja aquecida no 
microondas? 

 

 

04. Um corpo pode absorver toda radiação recebida? 
 

 

05. Um corpo ao ser aquecido pode emitir radiação? 
 

 

06. O que é radiação eletromagnética? 
 

 

07. O que é onda eletromagnética e como pode ser caracterizada? 
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R.:   

R.:   

R.:   

APÊNDICE 8.2. 

SITUAÇÃO – PROBLEMA 

Nomes:  

 
 
 

1. O que faz com que as estrelas sejam observadas com cores diferentes? 
 

 

2. Qual o nome do fenômeno que permite com que um corpo possa emitir 
radiação eletromagnética? 

 

 

3. Qual a relação entre emissão de radiação e frequência? 
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APÊNDICE 8.3. 
 

SLIDES DA AULA EXPOSTIVA SOBRE O SURGIMENTO DA FÍSICA 
QUÂNTICA 

  
SLIDE 1 SLIDE 4 

  
SLIDE 2 SLIDE 5 

  
SLIDE 3 SLIDE 6 
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SLIDE 9 

SLIDE 7 

 
SLIDE 8 
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R.:   

APÊNDICE 8.4 
 

NOVA SITUAÇÃO – PROBLEMA 
 

Nomes:  

 
 

 

 

1. Qual a importância da Teoria de Planck para Física Quântica? 

 

2. Por que a constante de Planck da prática experimental possui um valor 

diferente da determinada matemática por Planck? 

 
 

3. Por que o luz emitida pelo led infravermelho, só poderá ser vista pela 

câmera do celular? 

 

R.:   

R.:   
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APENDICE 8.5. 

 
 

Prática experimental 

Objetivo 

Neste experimento será usado um circuito elétrico mostrado na figura 

seguinte, a fim de determinar experimentalmente a constante de Planck a partir 

do potencial de corte de um led. 

 

 

Figura 9: Exemplo de circuito eletríco. 

Fonte: (SANTOS; MENEZES JUNIOR; SANTANA, 2015, p 826) 

 

Materiais Utilizados: 

 1 placa protoboard 
 

Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-916542920-placa-de- 

ensaio-protoboard-breadboard-400-pontos-arduino-_JM 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-916542920-placa-de-ensaio-protoboard-breadboard-400-pontos-arduino-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-916542920-placa-de-ensaio-protoboard-breadboard-400-pontos-arduino-_JM
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 1 potenciômetro 50 kΩ 
 

Fonte: https://www.baudaeletronica.com.br/potenciometro-linear-de-10k- 

10000.html 

 
 Jumpers 

Fonte: https://www.filipeflop.com/produto/kit-jumpers-macho-macho-x65- 

unidades/ 

 1 fonte de energia 9V 

Fonte: https://www.eletronicasantana.com.br/bateria-alcalina-9v-com-1- 

unid-mn-1604-duracell/p 

 
 1 resistor elétrico 0,1 kΩ 

https://www.baudaeletronica.com.br/potenciometro-linear-de-10k-10000.html
https://www.baudaeletronica.com.br/potenciometro-linear-de-10k-10000.html
https://www.filipeflop.com/produto/kit-jumpers-macho-macho-x65-unidades/
https://www.filipeflop.com/produto/kit-jumpers-macho-macho-x65-unidades/
https://www.eletronicasantana.com.br/bateria-alcalina-9v-com-1-unid-mn-1604-duracell/p
https://www.eletronicasantana.com.br/bateria-alcalina-9v-com-1-unid-mn-1604-duracell/p
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Fonte: https://www.baudaeletronica.com.br/resistor-1k5-5-1-4w.html 

 
 

 Leds (verde, vermelho, amarelo, infravermelho, ultravioleta) 

Fonte: https://www.eletrogate.com/led-difuso-5mm-vermelho 

 
 

 Dois multímetros 

Fonte: https://www.lojadomecanico.com.br/produto/110308/3/47/multimetro- 

digital-profissional--titanium-4605 

 
 Papel milimetrado 

https://www.baudaeletronica.com.br/resistor-1k5-5-1-4w.html
https://www.eletrogate.com/led-difuso-5mm-vermelho
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/110308/3/47/multimetro-digital-profissional--titanium-4605
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/110308/3/47/multimetro-digital-profissional--titanium-4605
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Procedimentos: 

 
 

Nesta seção serão apresentadas as etapas procedimentais da atividade 

experimental. Inicialmente o professor montará o circuito elétrico, mostrado nas 

figuras a seguir. 

  
 

 

 

A turma será dividida em grupos e cada um receberá do professor uma 

folha de papel milimetrado, para da construção do gráfico e um led, de cor 

variada. 

A montagem apresenta o potenciômetro em série com o resistor e o led, 

um multímetro colocado na posição voltagem colocado em paralelo com o led e 

o outro multímetro colocado na posição amperímetro colocado em série no 
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circuito elétrico. Os leds em temperatura ambiente serão denominados leds 

teóricos. 

 
Cada grupo manipulando o potenciômetro para que seja medida a 

intensidade da corrente elétrica I em função da voltagem V que atravessa o led. 

Através dessas medidas apresentadas na tabela, um gráfico V versus I é 

construído. O gráfico seguinte representa o modelo de gráfico feito pelos 

alunos, a fim de comparar de identificar o potencial de corte. 

 
 

Gráfico 1: mencionado anteriormente 

Fonte: (SANTOS; MENEZES JUNIOR; SANTANA, 2015, p 826) 

 

O mesmo procedimento será realizado com leds vermelho, ultravioleta, 

infravermelho e autobrilho. Através da curva hiperbólica representada no 

gráfico V x I é possível observar o potencial de corte de cada led. Destaca-se a 

possibilidade da verificação do potencial de corte do led infravermelho usando 

a câmera do celular. A partir da medida do potencial de corte Vc é possível 

determinar a constante de Planck através da seguinte equação: 

 

c= velocidade da luz 

e = carga elementar = 1,6 x 10-19C 

λ = comprimento de onda do led 

h = constante de Planck 

V = potencial de corte 
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APÊNDICE 8.6. 
 

Prática experimental 

Objetivo 

Neste experimento será usado um circuito elétrico semelhante ao 

ilustrado na figura 9, a fim de determinar experimental mentalmente a  

constante de Planck a partir do potencial de corte de um led com influência da 

temperatura do meio. 

 

 

Figura:9: Exemplo de circuito eletríco. 

Fonte: (SANTOS; MENEZES JUNIOR; SANTANA, 2015, p 826) 

 

Materiais Utilizados: 

 1 placa protoboard 

 1 potenciômetro 50 kΩ 

 Jumpers 

 1 fonte de energia 9V 

 1 resistor elétrico 0,1 kΩ 

 Led verde 

 Dois multímetros 

 1 Luminária 

 Lâmpada incandescente 60 W 

 
 

Procedimentos: 
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Nesta secção serão demonstradas as etapas procedimentais da 

atividade experimental demonstrativa. Inicialmente o professor usando o 

circuito elétrico da atividade experimental anterior, mostrado nas figura a 

seguir. 

 

A montagem apresenta o potenciômetro em série com o resistor e o led, 

um multímetro colocado na posição voltagem colocado em paralelo com o led e 

o outro multímetro colocado na posição amperímetro colocado em série no 

circuito elétrico. O led usado será o verde. Sobre o led deve ser colocada uma 

luminária com lâmpada incandescente. 

O professor manipulará a atividade rotacionando o potenciômetro para 

que seja marcada a intensidade da corrente elétrica I em função da voltagem V 

que atravessa o led quente. Através dessas medidas apresentada na tabela, 

um gráfico V e I é constituído. 

 
O mesmo procedimento será realizado com leds vermelho, ultravioleta, 

infravermelho, autobrilho. Através da através da curva hiperbólica representada 

no gráfico V x I é possível obervar o potencial de corte de cada led. Destaca-se 

a possibilidade da verificação do potencial de corte do led infravermelho 

usando a câmera do celular. A partir dessa observação do potencial de corte V 

pode ser determinada a constante de Planck através da equação matemática: 
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c= velocidade da luz 

e = carga elementar = 1,6 x 10-19C 

λ = comprimento de onda do led 

h = constante de Planck 

V = potencial de corte 
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V (V) I (mA) 

1,66 7 

1,67 7 

1,68 9 

1,69 10 

1,69 11 

1,69 12 

1,69 13 

1,7 14 

1,7 15 

1,7 16 

1,71 17 

1,71 19 

1,71 20 

1,71 21 

1,72 22 

1,72 24 

1,72 25 

1,73 26 

1,73 28 

1,73 32 

1,73 32 

1,76 51 

1,77 69 

1,78 85 

1,79 112 

1,8 153 

1,8 159 

1,81 169 

1,82 214 

 

APÊNDICE 8.7. 

GRÁFICOS TENSÃO EM FUNÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA DETERMINADO 
PELO AUTOR 

 
LED VERDE 
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V (V) I (mA) 

1,67 1 

1,68 1 

1,68 2 

1,69 2 

1,7 2 

1,71 2 

1,72 3 

1,73 3 

1,73 4 

1,74 4 

1,75 5 

1,76 6 

1,76 7 

1,76 8 

1,77 8 

1,78 9 

1,78 10 

1,78 11 

1,78 12 

1,79 12 

1,79 13 

1,79 15 

1,8 15 

1,8 17 

1,8 18 

1,8 20 

1,81 20 

1,81 22 

1,82 25 

1,82 26 

1,82 27 

1,83 32 

1,83 33 

1,84 37 

1,85 50 

1,85 55 

1,85 59 

1,86 67 

1,87 91 

1,88 119 

 

LED AMARELO 
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V (V) I (mA) 

1,59 6 

1,59 7 

1,6 7 

1,6 8 

1,61 9 

1,61 10 

1,62 11 

1,63 12 

1,63 13 

1,63 14 

1,64 15 

1,64 16 

1,65 19 

1,65 21 

1,66 22 

1,66 24 

1,66 26 

1,67 27 

1,67 28 

1,67 32 

1,68 34 

1,69 40 

1,69 44 

1,7 48 

1,7 50 

1,7 54 

1,7 57 

1,7 62 

1,7 66 

1,71 71 

1,71 78 

1,71 81 

1,71 88 

1,71 91 

1,71 94 

1,71 100 

 

LED VERMELHO 

 

 
 

 
LED INFRAVERMELHO 

 
V (V) I (mA) 

0,85 0,01 

0,86 0,01 



116 

116 

 

V I (mA) 
1,62 6 
1,62 7 
1,62 8 
1,63 8 
1,63 9 
1,64 9 
1,64 10 
1,65 10 
1,65 11 
1,65 12 
1,66 12 
1,66 13 
1,66 14 
1,66 15 
1,67 15 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LED VERDE – QUENTE 
 

0,87 0,01 

0,87 0,02 

0,88 0,02 

0,89 0,02 

0,9 0,02 

0,9 0,03 

0,91 0,03 

0,91 0,04 

0,93 0,04 

0,93 0,05 

0,94 0,06 

0,96 0,08 

0,97 0,11 

0,98 0,13 

0,99 0,15 

1 0,17 

1,02 0,26 

1,02 0,3 

1,03 0,39 
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APENDICE 8.8. 
 

AVALIAÇÃO FINAL SOMATIVA 
 

Nome:   
 
 
 

Data:  /  /   n°:   Turma:   
 
 

01. (UFRS-RS) Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do 

parágrafo abaixo. O ano de 1900 pode ser considerado o marco inicial de uma 

revolução ocorrida na Física do século XX. Naquele ano, Max Planck 

apresentou um artigo à Sociedade Alemã de Física, introduzindo a idéia da 

………. da energia, da qual Einstein se valeu para, em 1905, desenvolver sua 

teoria sobre o efeito fotoelétrico. 

a) conservação 

b) quantização 

c) transformação 

d) conversão 

e) propagação 

 
 

02. (UFLA-MG) 

 

 
A música de Gilberto Gil fala do átomo, das partículas subatômicas e algumas 

de suas características. Segundo a evolução dos modelos atômicos e os 

conceitos de estrutura atômica, assinale a alternativa CORRETA. 

a) O elétron possui carga negativa (–1,602.10-19 C) e sua massa e tão pequena 

que não pode ser medida. 

b) Segundo Planck, a energia só pode ser emitida ou absorvida pelos átomos 

em pacotinhos. Cada pacotinho contém certa quantidade de energia. 
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c) Diferentemente dos elétrons e dos prótons, os nêutrons não possuem carga 

e tem massa cerca de 10.000 vezes maior que a do próton. 

d) De acordo com a física moderna, a radiação eletromagnética é uma partícula 

e não uma onda. 

 
03. (UFRGS) Selecione a alternativa que apresenta as palavras que completam 

corretamente as lacunas, pela ordem, no seguinte texto relacionado com o 

efeito fotoelétrico. 

O efeito fotoelétrico, isto é, a emissão de ….. por metais sob a ação da luz, é 

um experimento dentro de um contexto físico 

extremamente rico, incluindo a oportunidade de pensar sobre o funcionamento 

do equipamento que leva à evidência experimental relacionada com a emissão 

e a energia dessas partículas, bem como a oportunidade de entender a 

inadequacidade da visão clássica do fenômeno. Em 1905, ao analisar esse 

efeito, Einstein fez a suposição revolucionária de que a luz, até então 

considerada como um fenômeno ondulatório, poderia também ser concebida 

como constituída por conteúdos energéticos que obedecem a uma distribuição 

….. , os quanta de luz, mais tarde denominados ….. . 

a) fótons – contínua – fótons 

b) fótons – contínua – elétrons 

c) elétrons – contínua – fótons 

d) elétrons – discreta – elétrons 

e) elétrons – discreta – fótons 

 
 

04. (UNEB-BA) De acordo com o físico Max Planck, que introduziu o conceito 

de energia quantizada, a luz, elemento imprescindível para manutenção da  

vida na Terra, como toda radiação eletromagnética, é constituída por pacotes 

de energia denominados: 

a) bárions. 

b) dipolos. 

c) íons. 

d) pulsos. 

e) fótons. 
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05. (UEG-GO) A figura abaixo descreve o efeito fotoelétrico. 

Esse experimento contribuiu 

para a descoberta da 

a) dualidade onda-partícula da 

luz. 

b) energia de ionização dos 

metais. 

c) emissão continua de radiação por um corpo aquecido. 

d) descrição da ligação química entre elementos metálicos. 

 
 

06. (UFRGS) “De acordo com a teoria formulada em 1900 pelo físico alemão 

Max Planck, a matéria emite ou absorve energia eletromagnética de maneira 

…… emitindo ou absorvendo ……, cuja energia é proporcional à …. da 

radiação eletromagnética envolvida nessa troca de energia.” 

Assinale a alternativa que, pela ordem, preenche corretamente as lacunas: 

a) contínua – quanta – amplitude 

b) descontínua – prótons – frequência 

c) descontínua – fótons – frequência 

d) contínua – elétrons – intensidade 

e) contínua – nêutrons – amplitude 

Gabarito: 

1. B 
2. B 
3. E 
4. E 
5. A 
6. C 
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APÊNDICE 8.9. 
 

[OBS.: O sumário do produto aqui, seguirá a paginação da dissertação] 
 

 
 

MATERIAL DE APOIO 
 
 
 
 

 

PROPOSTA DE UEPS PARA INSERÇÃO DO 

CONTEÚDO DE FÍSICA QUÂNTICA ATRAVÉS DE 

UMA ATIVIDADE EXPERIMENTAL. 

 
 
 

Este trabalho é o produto apresentado 

junto com a Dissertação de Mestrado 

ao Mestrado Nacional Profissional em 

Ensino de Física (MNPEF), polo sul 

fluminense, Universidade Federal 

Fluminense (UFF) como parte dos 

requisitos necessários à obtenção do 

título de Mestre em Ensino de Física. 

 
 
 

 
Autor: Alan Pereira Antonio 

Orientador: Professor Thadeu J. P. Penna 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 
 

Prezado docente, que aceitou a proposta de incentivar nos discentes o 

interesse pelo conhecimento científico em compreender o mundo sob a Física 

Quântica, na intenção de enriquecer práticas de ensino aprendizagem 

disponível, desenvolvemos esse material guia, que apresenta uma Unidade de 

Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) que aborda o conteúdo de 

inserção de Física Quântica e propõe a prática experimental no ensino de 

Física como recurso facilitador da aprendizagem e método de avaliação. 

 
Esse manual é o produto educacional de conclusão do Mestrado 

Nacional Profissional em Ensino de Física – MNPEF, e foi construído a partir  

de reflexões sobre a nossa própria prática pedagógica, sendo embasado na 

teoria de Aprendizagem Significativa de David Ausubel e nos aspectos 

sequenciais propostos por Moreira para a elaboração de uma UEPS. 

 
No presente texto, apresentamos uma discussão práticas experimentais 

no ensino de Física e a teoria de Aprendizagem Significativa de Ausubel no 

Capítulo 1, para apresentar sobre os caminhos que conduzem o discente a 

aprender significativamente um conteúdo e o que caracteriza tal aprendizagem. 

No Capítulo 2, faremos uma descrição dos oitos passos sugeridos para a 

elaboração de uma UEPS justificando as nossas escolhas. Apresentando no 

capítulo 3 uma UEPS, específica para o conteúdo de inserção de Física 

Quântica, que propõe uma prática experimental como recurso estimulador da 

aprendizagem na disciplina de Física, assim como o relato dos acontecimentos 

referentes a aplicação em uma sala de aula. 
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CAPÍTULO 2 - CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 
 

Neste capítulo fazemos uma discussão dos referenciais teóricos 

embasadores do desenvolvimento da Unidade de Ensino Potencialmente 

Significativa. Esperamos que as considerações adiante realizadas possam 

servir de impulso para a compreensão dos processos que conduzem o aluno a 

aprender significativamente e despertar o interesse pela aplicação da UEPS 

que propomos. 

 

2.1. O USO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 
 

As práticas experimentais possibilitam que os alunos analisem, 

mensurem informações obtidas, a fim de relacionar com o cotidiano, a 

percepção de um conhecimento físico fica mais acessível, mais fácil ao aluno. 

Sendo assim os docentes apontam que o uso de atividades experimentais 

como estratégias de ensino aprendizagem é uma forma bem produtiva de 

minimizar as dificuldades do aprendizado do aluno 

 
Borges (2002) enfatiza importância das atividades experimentais para o 

ensino de Física por se tratar de um método de aprendizagem que permite a 

mobilização do aprendiz, no lugar da passividade. Também comenta que, no 

decorrer as práticas experimentais, o importante não é apenas manipulação da 

atividade, mas envolvimento comprometido com a busca de respostas/soluções 

para os problemas proposto. Para Borges, a virtude das atividades 

experimentais consiste na possibilidade do manuseio de coisas por parte dos 

discentes e objetos num exercício de personificação ou representação, para 

que ele consiga, assim, efetuar a ligação dos símbolos com as coisas e com as 

situações imaginadas. 

 
No trabalho de Borges (2002), faz algumas críticas da maneira com que 

uma prática experimental vem sendo tradicionalmente utilizada. Borges 

descreve que as razões para não utilização de atividades experimentais 

devem-se ao fato de não existirem atividades já planejadas para o docente, 

falta de recursos para a compra de componentes e de materiais de reposição, 

falta de tempo para o professor planejar as suas atividades, laboratório fechado 
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e sem manutenção, além de haver uma postura equivocada quanto à natureza 

da Ciência. Borges comenta que muitos professores até tentam enfrentar o 

problema, por meio de improvisações com materiais caseiros, os ditos de baixo 

custo, mas acabam se cansando e desistindo. Segundo ele, “as atividades 

experimentais podem ser desenvolvidas em qualquer sala de aula, sem a 

necessidade de instrumentos ou aparelhos sofisticados” (BORGES, 2002, 

p.294). 

 
2.2. TEORIA DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (TAS) 

 
Aprendizagem significativa é, obviamente, aprendizagem com 

significado. A aprendizagem é significativa quando novos conhecimentos 

(conceitos, ideias, proposições, modelos, equações) passam a significar algo 

para o aprendiz, quando ele ou ela é capaz de definir situações com suas 

próprias palavras, quando é capacitado para resolver problemas novos, quando 

compreende. Essa aprendizagem se caracteriza pela interação entre os novos 

conhecimentos e aqueles especificamente relevantes já existentes na estrutura 

cognitiva do sujeito que aprende, os quais constituem, segundo Ausubel e 

Novak (1980). Ausubel define o conceito de subsunçor, existente na estrutura 

cognitiva do aprendiz. A aprendizagem significativa ocorre quando uma nova 

informação âncora no subsunçor (conhecimentos prévios) pré-existente na 

estrutura cognitiva do discentes (Moreira, 2016), é aquela que resulta no 

armazenamento organizado de informações na mente do ser que aprende. 

 
O subsunçor pode ter maior ou menor estabilidade cognitiva, pode estar 

mais ou menos diferenciado, ou seja, mais ou menos elaborado em termos de 

significados. Contudo, como o processo é interativo, quando serve de ideia 

âncora para um novo conhecimento ele próprio se modifica adquirindo novos 

significados, corroborando significados já existentes (Moreira, 2010). 

 
Para Ausubel a Aprendizagem Mecânica ocorre com a incorporação de 

um conhecimento novo de forma arbitrária, ou seja, o discente necessita 

aprender sem entender do que se trata ou compreender o significado do 

porquê. Essa aprendizagem também acontece de maneira literal, o aluno 

aprende exatamente como foi falado ou escrito, sem margem para uma 
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interpretação própria. A aprendizagem acontece como produto da ausência de 

conhecimento prévio relacionado e relevante ao novo conhecimento a ser 

aprendido. Um exemplo disso seria um estudante aprender que a geometria da 

molécula de amônia é trigonal ou piramidal sem saber o que é trigonal e/ou 

piramidal. (PER CHRISTIAN BRAATHEN). Ausubel (apud MOREIRA, 2011, p. 

162), “[...] comparando as aprendizagens mecânica e significativa, conclui que 

as duas não são completamente contrárias e sim formam um contínuo”. 

 
Conforme a aprendizagem significativa (AS) ocorre, conceitos são 

desenvolvidos, elaborados e diferenciados em decorrência de sucessivas 

interações (Moreira, 2016, pg 29). Para Ausubel a  Diferenciação  

progressiva são ideias mais gerais e mais inclusivas de temas que devem ser 

apresentadas no início para, depois irem sendo progressivamente 

diferenciadas e Reconciliação integrativa explora relações entre princípios, 

apontar similaridades e diferenças importantes, reconciliar discordância reais 

ou aparentes. O conteúdo deve não só proporcionar a diferenciação 

progressiva, mas também: investigar, relações entre proposições e conceitos. 

 
2.3. UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA (UEPS) 

 
 

Uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa, proposta por 

Moreira (2011) é um dos tipos de Sequência Didática de Ensino baseada na 

Teoria da Aprendizagem Significativa proposta por Ausubel (2003) e discutida 

por Moreira e Masini (1982). Desta maneira, pode-se dizer que uma UEPS 

constitui um modelo de Sequência didática, em que alguns princípios de 

construção e sequência devem ser levados em consideração. A UEPS pode 

despertar nos professores a atividade reflexiva, ou seja, o hábito de investigar 

sobre as práticas cotidianas, além de aperfeiçoa-lá. O quadro abaixo 

representar etapas principais na construção da UEPS. 

 
 

O conhecimento prévio, ou subsunçor, é a variável isolada que mais 

influencia a aprendizagem significativa; 

São as situações-problema que dão sentido a novos conhecimentos; 
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Organizadores prévios apontam para como é possível relacionar novos 

conhecimentos aos subsunçores; 

Situações-problema também podem funcionar como organizadores 

prévios; 

As situações-problema devem ser propostas em níveis crescentes de 

complexidade; 

A diferenciação progressiva, a reconciliação integradora e a 

consolidação devem ser consideradas na organização do ensino, na 

proposição de situações-problema e na avaliação; 

A avaliação da aprendizagem significativa deve ser feita em termos de 

buscas de evidências; 

O papel do professor é o de provedor de situações-problema, 

cuidadosamente 

selecionadas, de organizador do ensino e mediador da captação de 

significados de parte do aluno; 

Um episódio de ensino envolve uma relação triádica entre aluno, 

professor e materiais educativos, cujo objetivo é levar o aluno a captar e 

compartilhar significados que são aceitos no contexto da matéria de 

ensino; 

  A aprendizagem deve ser significativa e crítica, não mecânica;  

A aprendizagem crítica é estimulada pela busca de respostas 

(questionamento) ao invés de memorização de respostas conhecidas, 

pelo uso da diversidade de materiais e estratégias instrucionais e pelo 

abandono de narrativa em favor de um ensino centrado no aluno. 

Fonte: autor (2019) 
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Figura 1: Passos de uma UEPS 

Fonte: Mota, 2018, p. 20 

3. UMA PROPOSTA DE UEPS PARA INSERÇÃO DE FÍSICA QUÂNTICA 

 
A UEPS foi elaborada para ser aplicada ao longo de três encontros e 

aborda o conteúdo de Física Quântica, que está organizado nos seguintes 

tópicos, Objetivos esperados para com o ensino por meio da UEPS. 

01. Reconhecer os tipos de propagação de calor; 

02. Caracterizar o espectro eletromagnético; 

03. Reconhecer a Catástrofe do Ultravioleta, também chamada catástrofe de 

Rayleigh-Jeans, como início dos estudos de Física Quântica; 

04. Entender a importância da Teoria de Planck na Física Quântica; 

05. Discernir a relação entre frequência e radiação; Radiação e temperatura; 

06. Adquirir conhecimento a repeito da Radiação do Corpo Negro 

07. Calcular a constante de Planck através de uma prática experimental; 

08. Diferenciar um espectro contínuo de espectro discreto; 

09. Identificar a influência de fatores externos numa prática experimental 

I10. Identificar o efeito fotoelétrico como estudo da Física Quântica e a 

importância da constante de Planck para tal fenômeno. 

Fonte autor 2018 

 
 
 

O quadro mostra o panorama geral das atividades planejadas em cada uma 

das oito etapas, além de informações como o tempo previsto, sujeito a 

Avaliação da 
própria UEPS 

Encontro final 
integrador 

Processo de 
ensino 

Nova situação 
- problema 

Avaliação da 
aprendizagem 

Revisão 
Situações - 
problema 

Situação 
Inicial 
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adaptações, redução ou ampliação em outro contexto escolar que poderá usar 

a nossa proposta a partir das orientações deste Produto Educacional. 

 

 
3.1. SEQUÊNCIA DA APLICAÇÃO DA UEPS 

 
O Quadro seguinte apresenta uma visão geral das atividades planejadas 

em cada uma das oito etapas, ressaltando algumas informações como o temo 

previsto, sujeito a mudança redução ou ampliação, conforme a turma aplicada, 

instituição de ensino, localidade. em outro contexto escolar que poderá usar a 

nossa proposta a partir das orientações do Produto Educacional. 

 
 

Etapa da 

sequência 

Nº de 

semanas 

Nº de 

aulas 

Atividades Planejadas 

1 Planejamento -------- --------- - Definição do tema; 

- Traçar abordagens; 

- Elaboração dos conteúdos a serem 

abordados; 

- Identificação dos conhecimentos 

prévios. 

2. Situação 

Inicial 

1ª Uma - Apresentação do tema; 

- Aplicação do questionário inicial; 

- Introdução ao conteúdo; 

- Discussão entre os grupos; 

- Leitura de textos (organizador prévio) 

- Discussão a cerca dos textos lido; 

- Propor situação-problema; 

- Estudo de Casos. 

- Observação da interação dos alunos. 

3. Situações – 

problema 

1ª Uma - Exibição de vídeos; 

- Continuação do conteúdo; 

- Aula expositiva; 

4. Atividade 

experimental 

2ª Duas - Elaboração de mapas conceituais; 

- Determinação de uma constante; 
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- Observação da participação dos 

alunos; 

- Atividade Colaborativa. 

5. Novas 

situações – 

problemas 

3ª Uma - Continuação do conteúdo 

promovendo a diferenciação 

progressiva; 

 

 -Reestruturação da atividade  

experimental 

- Aula expositiva. 

6. Avaliação do 

Questionário 

----- ------ - Avaliação das produções dos grupos.  

7. Avaliação da 

aprendizagem 

na UEPS 

4ª Uma - Aplicação da avaliação somativa 

individual 

 

8. Avaliação da 

UEPS 

--- --- -  

Fonte: autor 2019 

 
3.1.1. Primeira etapa: O planejamento, escolha do conteúdo abordado e 

exploração do conhecimento prévio. (PRIMEIRO ENCONTRO) 

Planejar é uma atividade característica ao trabalho de um professor em 

sala de aula, que exige dele um trabalho de observação e reflexão sobre o 

ensino-aprendizagem. Atualmente planejar uma aula que atenda a 

aprendizagem dos nossos discentes é muito importante, uma vez que muitos 

professores só escolhem atividades que acham interessantes e esquecem de 

fato dos objetivos para aquela aula, após uma aula ou uma sequência, quais 

são os conteúdos que os alunos devem ter absorvidos de uma forma 

potencialmente significativo. 

Gomes (2011) ressalta a importância do planejamento para o sucesso 

escolar, no qual o autor faz numa análise coletiva do processo educativo, 

envolvendo a escola e a família. Thomazi e Asinelli (2009) trazem para a 

discussão atenção sobre o planejamento das atividades pedagógicas na 

prática do professor numa relação entre ações individuais e em grupos tendo 
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atividades de leitura como foco e sua relação com construção e implantação do 

currículo. 

Um contexto também importante para a escolha de um conteúdo a ser 

abordado em sala de aula tem como base a Teoria de Ausubel, Novak que 

enfatiza que ensinar a partir do que o aluno já sabe, ou seja, com o conhecido 

pré-existente no cognitivo do discente, explorar os conhecimentos prévios. em 

suas próprias palavras: 

“o mais importante fator isolado que influencia a 

aprendizagem é o que o aprendiz já sabe. Determine isto e 

ensine-o de acordo” (Ausubel, 1980, p. 6). 

Assim, deve-se inicialmente dar atenção àquilo que o aluno já sabe, para 

assim, serem planejadas as situações de aprendizagens posteriores. Estas 

ideias iniciais trazidas pelo aluno, para a sala de aula, podem ser cruciais 

durante a aprendizagem. Se os conceitos a serem aprendidos forem 

ancorados, incorporados ou relacionados (isto quer dizer assimilação) com o 

conhecimento já existente, estes conhecimentos vão adquirir significados, tanto 

o conhecimento já existente como o conhecimento a ser assimilado. O novo 

passa a ter significados para o indivíduo e o prévio adquire novos significados, 

fica mais diferenciado, elaborado (Masini & Moreira, 2008, p.16). Isto é 

aprendizagem significativa, aprendizagem com incorporação de significados. 

3.1.2. Segunda etapa: Situação inicial, questionário, conteúdo. 

 
O primeiro encontro deve ser iniciado com a apresentação da proposta, 

solicitando ao professor (mediador) que divida a turma em pequenos grupos, 

entregando uma folha com perguntas que serão usadas como um questionário 

prévio, a fim de buscar informações pré-existente, ou seja, identificando 

subsunções de todos os discentes. 

01. Quais os tipos de propagação de calor que você conhece? 

02. Que tipo de propagação de calor permite que a luz do Sol aqueça a Terra? 

03. Que tipo de processo faz com que uma pipoca seja aquecida no 

microondas? 

04. Um corpo pode absorver toda radiação recebida? 
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05. Um corpo ao ser aquecido pode emitir radiação? 

06. O que é radiação eletromagnética? 

07. O que é onda eletromagnética e como pode ser caracterizadas? 

 
 

Este questionário tem como objetivo verificar o nível de informação e 

conhecimento prévio sobre os tópicos relacionados ao determinado tema, atua 

antecedendo um organizador prévio, isto é, um material introdutório que deve 

ser apresentado antes do conteúdo propriamente dito. Seu principal objetivo é 

o de “servir de ligação, conexão entre o que o aprendiz já sabe e o que deveria 

saber a fim de que o novo conhecimento pudesse ser aprendido 

potencialmente significativo”. (AUSUBEL, 1968 apud MOREIRA, 2011, p. 10). 

 
Consequentemente sendo propostos pelo docente que será o orientar 

nessa discussão os grupos responderão as perguntas, apresentando para 

outros grupos suas respostas. O debate em sala de aula potencializa a 

capacidade de reflexão e de construção de argumentação embasadas sobre 

determinado assunto, fazendo com que o aluno possa perceber a relevância do 

assunto ministrado e que tenha a capacidade de externalizar aquilo que 

escreveu. Sugere ao professor que essa primeira etapa possa valer 10% da 

nota, através da observação ativa dos discentes. 

 
Após as respostas e discussões coletivas, os grupos farão uma leitura, 

sobre Espectro eletromagnético e Radiação do Corpo Negro no anexo 9.1 e 

9,2. 

 
Os textos apresentados são organizadores prévios para Moreira (2008) 

Organizadores prévios são propostos como um recurso instrucional 

potencialmente facilitador da aprendizagem significativa, no sentido  de 

servirem de pontes cognitivas entre novos conhecimentos e aqueles já 

existentes na estrutura cognitiva do aprendiz, ou seja, é a ponte de ligação 

entre o que o aprendiz já sabe ou deveria saber com um novo conhecimento 

que venha ser adquirido. 
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O docente solicita aos grupos que durante a leitura façam um resumo, 

colocando os pontos principais visto nos textos e após esse momento o 

docente será orientador numa nova discussão entre os grupos, a fim de um 

grupo expor para o outro o que foi observado. 

 
Almeja-se que o resumo feito pelos alunos seja ancora para a situação 

problemas, que os alunos possam relembrar temas como radiação do corpo 

negro, conhecendo fatores como espectro discreto e continuo. 

 

 
3.1.3. Terceira etapa: Situações-problema 

 
Essa etapa começará com o resgate de conceitos que foram discutidos 

anteriormente na sequência didática, oferecendo espaço para a participação 

dos alunos e para a problematização de possíveis dúvidas. 

 
Após o resumo apresentado pelos grupos e discurssões com o professor 

sendo mediador, o professor entrega para os grupos, uma folha com as 

seguintes problematizações iniciais: 

1. O que faz com que as estrelas sejam observadas com cores diferentes? 

2. Qual o nome do fenômeno que permite com que um corpo possa emitir 

radiação eletromagnética? 

3. Qual a relação entre emissão de radiação e frequência? 

 
 

A estratégia de trabalhar com problematização como a construção de 

conhecimentos a partir da contidiano dos dicentes de experiências  

significativas e por métodos de aprendizagem por descoberta, relações devem 

ser descobertas e construídas pelo aluno, que precisa reestruturar o material, 

adaptando-o à sua estrutura cognitiva precendente (Prosser & Sze, 2013). 

Utilizar problematização como ferramenta de ensino-aprendizagem favorece 

discussões, debates em torno de um tema geral ou específico. Assuntos 

levantados juntos aos discentes, através de debates, de respostas de 

problemas e retiradas da própria realidade sociocultural, ou seja do cotidiano a 

qual o aluno está inserido. Essa habilidade é usada com objetivo de romper 

com a estrutura rígida habitual e com modelo tradicional de ensino. O ensino 
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baseado na aprendizagem por descoberta e significativa valoriza o aprender a 

aprender fornecendo liberdade para o aluno se expressar e fazer reflexões 

(Longhi, Bermudez, Abensur& Ruiz-Moreno, 2014). 

 
Em seguida cada grupo apresenta para um outro, suas respostas frente aos 

problemas vistos, sendo levantado uma discurssão coletiva orientada pelo 

professor. O docente apresentará um vídeo Física Quântica5 e a Catástrofe do 

Ultravioleta6. 

 

Foto retirada do youtube: Catastrofe do Ultravioleta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LKoqBFot_H4&t=314s. Acessado 

16/04/19. 
6 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9B0lPNJF9pg. Acessado 16/05/19. 

http://www.youtube.com/watch?v=LKoqBFot_H4&amp;t=314s
https://www.youtube.com/watch?v=9B0lPNJF9pg
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Foto retirada do youtube: Física Quântica 

 
 

A utilização de vídeos em sala de aula tem finalidade despertar a 

curiosidade, a motivação para novos temas. Isso facilitará o desejo de pesquisa 

nos alunos para aprofundar o assunto do vídeo e da matéria. Vídeo que mostra 

determinado assunto, de forma direta ou indireta. De forma direta, quando 

informa sobre um tema específico orientando a sua interpretação. De forma 

indireta, quando mostra um tema, permitindo abordagens múltiplas, 

interdisciplinares. 

 
Em seguida a apresentação do vídeo onde será realizada uma aula 

expositiva sobre temas observados no vídeo respondendo as questões 

anteriores e abordando contexto histórico do surgimento da mecânica quântica 

e a importância de Max Planck. Sugere ao professor que essa segunda etapa 

possa valer 10% da nota, através da observação ativa dos discentes. 

 
3.1.4. Quarta etapa: Aula expositiva – dialogada, atividade experimental e 

aprofundando o conhecimento (SEGUNDO ENCONTRO) 

 
É importante que o docente leve para a sala de aula recursos que 

incentivem a participação, o interesse dos alunos, levando-os a participar da 

aula para aprimorar os conhecimentos científicos existentes. É relevante nessa 
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etapa considerar em cada momento a diferenciação progressiva e a 

reconciliação integradora. 

 
 

Outra abordagem usada em sala de aula é a aula expositiva sendo 

dialogada. É considerada por vários educadores uma aula tradicional, mas 

ainda continua ativa, por vários fatores, diante de tantas inovações  

tecnológicas dispostas no mundo contemporâneo e nas salas de aulas, e, 

algumas vezes, se faz necessária à implantação desse tipo de aula. Faz-se 

necessário tornar a aula expositiva, mais atraentes para os discentes, desse 

modo, docente deve proporcionar uma interação com os discentes. Isso pode 

ser implantado a partir de questionamentos elaborados pelo professor, que 

motivam os alunos a explanarem verbalmente suas considerações sobre o 

conteúdo em questão. 

 
O professor começará retornando tópicos anteriores, através da 

aula expostiva-dialogada, sobre o tema de física quântica, pelos alunos 

divididos em grupos, sugere que os grupos sejam com os mesmos 

integrantes das etapas anteriores 

 
O docente realizará também uma outra aula expostiva, 

aproveitadando, sobre elementos de um circuito elétrico como: 

amperímetro, voltímetro, potenciômetro, resistor, bacteria e Led. 

Destinando uma atenção para o Led, uma vez que sera muito relevante 

na atividade experimental, por meio de um texto (ver anexo 9.3). 

 
A expectativa desse momento realizado pelo professor e preparar 

os discentes para o entendimento da prática experimental mediante a 

análise de elementos eletrônicos, visto que a turma possa ter 

habilidades de identificar o funcionamento de cada elemento. 

 
O docente apresentará uma prática experimental (ver apêndice A) 

que consiste na determinação da constante fundamental da física 

quântica, constande de Planck usando a emissão de luz a partir de 

vários leds. A prática estará montada pelo docente, onde cada grupo 
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usando led diferentes manipulará a atividade determinando os 

repectivos valores desejados, esses valores serão utlizados 

posteiormente para comparações. Construindo usando papel 

milimetrado, entre pelo professor, graficos tensão em função da 

corrente elétrica, pois e possível observer o potencial de corte de cada 

led. O propósito dos gráficos é comparer o valor da constante 

determinada matematicamente com a determinada experimentalmente. 

È importante que os grupos exponham, seus valores obtidos para os 

outros. 

 

Foto do circuito elétrico 
(Fonte: autor 2019) 

 

Foto do circuito elétrico 

(Fonte: autor 2019) 
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Figura do exemplo de circuito eletríco. 

Fonte: (SANTOS; MENEZES JUNIOR; SANTANA, 2015, p 826) 

 

3.1.5. Quinta etapa: Novas situações – problema, aprofundando o 

conhecimento. 

 
Essa etapa será importante para aprofundar o conhecimento visto 

e aprendido em sala de aula até o momento. Na atividade experimental 

realizada pelos alunos os valores obtidos são valores próximos a 

constante de Planck mostrada em livros, cada grupo determinou um 

valor diferente para vada led. Sendo assim a situação-problema irá 

permear esses dados obtidos pelos alunos e até questionada pelos 

mesmos. 

 
O docente entregar aos alunos uma folha com as seguintes perguntas. 

 
 

1. Qual a importância da Teoria de Planck para Física Quântica? 

2. Por que a constante de Planck da prática experimental, possui uma valor 

diferente da determinada matemática por Planck? 

3. Por que o luz emitida pelo led infravermelho, só poderá ser vista pela 

câmera do celular? 

 
Outra prática experimental com base na anterior (ver apêndice B) foi 

proposta pelo professor, a qual usando o circuito elétrico com um led verde 

inserindo calor através de uma luminária com lâmpada de incandescente, 
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deixando alguns minutos. Os alunos novamente determinam o potencial de 

corte consecutivamente a constante de Planck obervam que o valor se afasta 

da constante. Conclui-se que a constante de Planck determinada 

experimentalmente é influenciada pela temperatura ambiente. 

 
Sugere ao professor que utilize também um recipiente com gelo para 

durante a atividade experimental resfriar o led utilizado, a fim de apresentar a 

influencia da temperatura ambiente numa atividade experimental. Uma 

pergunta investigativa que pode ser feita aos discentes: O que você varia para 

impedir a influência da temperatura ambiente na prática experimental? 

 
Após o momento da atividade experimental ainda em grupos o docente 

realizará uma aula expositiva respondendo as situações – problema e 

resaltando um dos estudos da física quântica que é o efeito fotoelétrico, para 

isso foi necessário a utilizado do software Phetcolorado. Sugere ao professor 

que esse segundo encontro possa valer 20% da nota, através da observação 

ativa dos discentes. 

 
 

Foto ilustra o aplicativo para o efeito fotoelétrico 

 
 

3.1.6. Sexta etapa: Avaliação das produções dos grupos. (TERCEIRO 
ENCONTRO) 

 
Nesta etapa o docente coloca a turma em circulo, com finalidade de realizar 

uma grande roda de discussões. O debate em sala de aula contribui faz com 
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que o aluno possa externalizar aquilo que foi ensinado e permite que o 

professor possa estar analisando os conteúdos aprendidos. O debate na sala 

de aula deve ser sempre promovido como forma de engajar, criar opiniões       

e manter o interesse dos alunos. Após o debate professor deverá dar um 

feedback aos alunos. As perguntas apresentadas pelo professor são as 

seguintes: 

1. O que se espera de uma aula de física? 

2. O que você achou da atividade? 

3. Conseguiu aprender o conteúdo? 

 
 

3.1.7. Sétima Etapa: Avaliação da aprendizagem da UEPS 

 
 

Depois desse momento o professor aplicará uma avaliação final 

somativa (ver apêndice 4.10). A avaliação  é  um  elemento  importante  de 

todo o processo de ensino-aprendizagem. Para ZABALA (1998, p. 220), “é 

preciso lembrar que avaliar, e avaliar de uma determinada maneira 

diversificada tanto em relação aos objetos como aos sujeitos da avaliação, e 

com caráter não é, exclusivamente, uma questão de oportunidade […]”. A 

avaliação somativa é um Tipo de avaliação que ocorre ao final da aula com a 

finalidade de examinar o que o aluno verdadeiramente aprendeu. Inclui 

conteúdos mais importantes e os objetivos mais amplos do período de aula, 

visa obtenção de nota. 

3.1.8. Oitava etapa: Avaliação da UEPS. 

 
 

A UEPS será analisada qualitativamente pelo docente a partir do 

conjunto de evidências e de aprendizagem significativa de conceitos, na 

avaliação individual e na observação participante, bem como nas opiniões dos 

discentes expressas através do questionário prévio e final (avaliação somativa). 

É que essa avaliação não se restringe a uma etapa específica, ela deve 

acontecer durante todo o período de aplicação da Unidade de ensino, pois a 

“aprendizagem significativa é progressiva, o domínio de um campo conceitual é 

progressivo; por isso, a ênfase em evidências, não em comportamentos finais ” 

(MOREIRA, 2011, p. 3). Aconselha ao professor que esse terceiro encontro 

possa valer 60% da nota, através da observação ativa dos discentes. 
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ANEXO 9.1. 
 

ORGANIZADOR PRÉVIO 
 

Espectro eletromagnético 

Desde a elaboração das leis do eletromagnetismo, por James C. 

Maxwell, até os dias atuais, têm ocorrido grandes evoluções no ramo de estudo 

das ondas eletromagnéticas. Hoje já se tem conhecimento de vários tipos de 

ondas eletromagnéticas, mas todas elas pertencem à mesma natureza, ou seja, 

são constituídas de campos elétricos e campos magnéticos. 

O espectro eletromagnético é o intervalo completo da radiação 

eletromagnética que contém as ondas de rádio, as micro-ondas, o infravermelho, 

os raios X, a radiação gama, os raios violeta e a luz visível ao olho humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Faixa visível ao olho humano 

 
 

De forma geral, os vários tipos de ondas eletromagnéticas diferem quanto 

ao comprimento de onda, e também da forma com que elas são produzidas e 

captadas, ou seja, de qual fonte elas originam e quais instrumentos são 

utilizados para que se possa captá-las. No entanto, todas elas possuem a 

mesma velocidade, ou seja, c = 3,0 x 108m/s e podem ser originadas a partir 

da aceleração de cargas elétricas. 

Radiação visível 

As ondas eletromagnéticas que possuem frequência compreendida entre 

4,6 x 1014 Hz e 6,7 x 1014 HZ são de extrema importância para nós, seres 

humanos, pois elas são capazes de sensibilizar nossa visão, essas são as 

chamadas radiações luminosas, ou seja, a luz. As radiações luminosas 
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possuem um pequeno espaço no espectro eletromagnético. Sendo assim, os 

olhos humanos não conseguem ver o restante das radiações que compõe o 

espectro eletromagnético. 

 
Radiação do Corpo Negro 

Todo o corpo emite e absorve radiação. Quando a temperatura do corpo é 

maior que a do ambiente onde ele está inserido, a taxa de emissão é maior que a 

taxa de absorção. Quando a temperatura do corpo é menor que a do ambiente 

onde ele se encontra, a taxa de emissão é menor que a taxa de absorção. Um 

corpo só não emite radiação térmica se sua temperatura for o zero absoluto, ou 

seja: 0 K (zero kelvin). 

https://www.infoescola.com/termodinamica/zero-absoluto/
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ANEXO 9.2. 
 

A Física Quântica prevê que apenas certas configurações de órbitas de 

elétrons são permitidas para cada átomo e que apenas certas frequências e 

amplitudes vibracionais, e certas taxas de rotação são permitidas para uma 

molécula particular. Cada combinação possível de órbitas de elétrons, vibração 

e rotação pode ser identificada com um nível particular de energia, que 

representa a soma dos três tipos de  energia.  Uma  molécula  pode  sofrer  

uma transição para um nível mais alto de energia absorvendo radiação 

eletromagnética. Da mesma forma, ela pode descer a um nível mais baixo de 

energia emitindo energia radiante. Somente certas variações discretas de 

energia são permitidas, previstas pela teoria quântica. 

A teoria quântica também prevê que a energia transmitida por radiação 

eletromagnética existe em unidades discretas chamadas fótons. 

O espectro solar é contínuo. Isto significa que no espectro se encontram 

todos os comprimentos de onda. A distribuição da energia segundo a 

frequência ( ou comprimento de onda) para corpos diferentes varia. Para se 

obter um espectro contínuo é necessário aquecer o corpo a altas temperaturas. 

É definido como corpo negro todo aquele que emite um espectro de radiação 

universal que depende apenas de sua temperatura, não de sua composição. 

Este tipo de corpo absorve toda a radiação que incide sobre eles. 

Daí a denominação corpo negro. Observe a figura 1: 
 

Figura 1: representação de um corpo negro perfeito que não reflete a radiação, 

considerando-o a temperatura de 0K. 

Na figura 2 uma temperatura alta: 
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de emitir luz; 

Figura 2: representação de um corpo negro a uma temperatura alta, próxima de 

10³K. Neste caso, o corpo emite radiação na faixa de frequência da luz visível. 

 

ANEXO 9.3. 
 

O que é um LED? 

O LED é um diodo emissor de luz, porém existem outros tipos de diodos. O 

Diodo é um componente eletrônico, feito de germânio ou silício, que conduz 

corrente elétrica apenas em uma polarização (anodo positivo e catodo 

negativo). Essa polarização é chamada de retificação, sendo usado para 

converter corrente alternada (CA) em corrente contínua (CC). Existem também 

outros tipos de diodos para determinadas funções. 

 
LED: são diodos que quando percorridos por uma corrente elétrica são capazes 

 

Exemplos de LEDs coloridos. 

 
 

Definição de LED 

A palavra LED vem do inglês Light Emitting Diode, que significa Diodo 

Emissor de Luz. O LED é um componente eletrônico semicondutor, composto de 

cristal semicondutor de silício ou germânio. A transformação de energia elétrica 

em luz que os LEDs possuem é diferente da transformação que as lâmpadas 

incandescentes fazem. Nas lâmpadas incandescentes, o filamento de metal é 

colocado no seu interior e este mesmo filamento se aquece na passagem de 

corrente elétrica. Os átomos tem seu grau de agitamento de tal forma 

aumentado que ocorre a emissão de luz. No LED a emissão de luz acontece 

quando a corrente elétrica percorre o material de junção PN (diodo 

semicondutor), emitindo radiação. O componente mais importante de um LED é o 

https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-corrente-e-tensao-alternadas/
https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-corrente-eletrica/


144 

144 

 

chip semicondutor, responsável pela geração de luz. Este chip possui dimensões 

muito reduzidas, menor do que o tamanho de um LED convencional, cerca de 0,5 

mm. 

 
O LED é um componente bipolar, possui dois terminais chamados de 

ânodo e catodo, os quais determinam a polarização do LED, ou seja, a forma a 

qual está polarizado determina a passagem ou não de corrente elétrica, esta 

ocasionando a ocorrência de luz. A polarização que permite a emissão de luz 

pelo LED é o terminal anodo no positivo e o catodo no negativo, para identificar 

qual dos terminais é o ânodo e qual é o catodo, basta observar o tamanho dos 

terminais. A “perninha” maior do LED é o ânodo, e a menor é o catodo. 

 
 

Utilização do LED 

O LED geralmente é utilizado em eletroeletrônicos, onde é vantajosa sua 

aplicação para sinalização (ligado ou desligado), por exemplo. É muito fácil 

encontrar LEDs em vários aparelhos domésticos, como as TVs de LED, também 

em rádios, computadores, em alguns tipos de semáforos e etc. Porém, a partir de 

crises energéticas e a preocupação no uso adequado da energia elétrica e na 

economia da mesma, o LED vem tomando também espaço na iluminação de 

residências, com as lâmpadas LED. 


