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A.1 Apresentação 

 

Apresentamos ao colega professor este produto educacional como um material          

didático potencialmente significativo para o ensino de som, abordando tanto as           

tecnologias correlatas à sua transmissão, como questões de saúde auditiva, sendo,           

portanto uma abordagem, baseada em Ciência, Tecnologia, Sociedade(CTS). Este         

produto tem como objetivo trabalhar o som em três encontros (3 x 2 tempos de 50                

minutos), utilizando Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) com a          

realização de testes auditivos como prática colaborativa. Esta sequência didática foi           

concebida para poder ser trabalhada em sala de aula de forma prática, para demonstrar e               

contextualizar os conteúdos relacionados ao som, suas transmissões e possíveis          

malefícios a saúde, se mal utilizado. 

O produto educacional será apresentado em dois momentos. No primeiro, o           

leitor terá acesso a um resumo da proposta didática para trabalhá-lo em sala de aula e,                

no segundo momento, terá acesso a um guia detalhado da sua implementação. Como             

anexos estão diversos instrumentos auxiliares como um guia para realização dos testes            

auditivos com um aplicativo para “smartphone”. Um requisito prévio é que os alunos já              

tenham sido apresentados ao tema de ondas. O tópico som fará a continuidade desse              

tema maior e a sequência permitirá contextualizá-lo com tecnologias correlatas,          

problemas sociais e de saúde. 

  



A.2 Resumo da sequência e recursos necessários 

 

Quadro A.1 - Resumo da sequência didática. 

1º Encontro: 2 aulas de 50 min 

Objetivos Apresentação da metodologia e questionário prévio 

Problematização inicial: saúde auditiva 

Introdução ao conteúdo som  

Apresentação de tecnologias envolvidas na reprodução e 
transmissão do som. 

Apresentação do aplicativo para testes auditivos. 

Divisão dos grupos e sorteio dos temas de pesquisa 

Recursos Vídeo curto sobre funcionamento do alto falante 

Texto sobre perda auditiva devido a fones de ouvido 

“Mola maluca” para demonstrações 

2º Encontro: 2 aulas de 50 min 

Objetivos Questionário avaliativo com aplicativo “Plickers” 

Aprofundamento do conteúdo som 

Apresentação das tecnologias “bluetooth” e “wifi” 

Recursos Vídeo curto sobre “bluetooth” e “wifi” 

3º Encontro: 2 aulas de 50 min 

Objetivos Apresentação dos grupos das pesquisas e dos resultados dos 
testes auditivos  

Discussão final abordando problemas de saúde e sociais 

Questionário final utilizando o aplicativo “Plickers” 

 

Os recursos necessários para a aplicação dessa sequência didática são: 

● Informática: 



○ Computador ou notebook 
○ Projetor multimídia 

● Aplicativos para “smartphone” 
○ “Plickers”  (Android e IOS) :  

Aplicativo para realizar questionários em classe e também para 
metodologia de instrução pelos pares. 

 

 
■ Para criar conta gratuíta ou paga no computador: 

https://get.plickers.com/ , acesso em novembro de 2018 

■ Para a impressão gratuita dos cartões para utilização do Plickers: 
https://help.plickers.com/hc/en-us/articles/360008948034-Get-Pli
ckers-Cards, acesso em novembro de 2018 
  

https://get.plickers.com/
https://help.plickers.com/hc/en-us/articles/360008948034-Get-Plickers-Cards
https://help.plickers.com/hc/en-us/articles/360008948034-Get-Plickers-Cards


 
 

● “Teste de audição” (Android e IOS) 

Aplicativo para teste de audição disponível no “Google play” (Android). 

No Anexo 5 é fornecido um guia para a utilização do “Teste de audição” para               

ser disponibilizado aos alunos. 

 

 

 

 

 

  



A.3 Detalhamento da sequência 
 

1º ENCONTRO (2 aulas 50 min) 

● Objetivos:  
○ Apresentação da metodologia 
○ Problematização inicial: saúde auditiva 
○ Introdução ao conteúdo som  
○ Apresentação de tecnologias envolvidas na reprodução e transmissão do 

som. 
○ Apresentação do aplicativo para testes auditivos. 
○ Divisão dos grupos e sorteio dos temas de pesquisa 

● Desenvolvimento do encontro: 

1. Explicação da sequência, metodologia de avaliação ( 10 min )  

2. Questionário prévio ( 10 min ) : disponível no Anexo 1 

3. Problematização inicial da abordagem CTS (30 min) 

Discussão com a turma sobre saúde auditiva e os problemas sociais           
relacionados. O professor pode dar início à discussão colocando  as questões: 

○ A intensidade (o volume) do som pode causar algum malefício à saúde? 
○ Você já sentiu (ou ouviu falar de) algum desconforto/problema ligado ao           

volume de som? 
○ Você conhece alguma lei/legislação/norma que proteja o       

cidadão/trabalhador de danos/desconforto auditivo? 
○ O uso de fones de ouvido com som alto pode causar danos à audição?              

Que outros tipos de danos também podem ser causados devido aos fones            
de ouvido? 

4. Som, conteúdo científico da abordagem CTS (20 min) 

Exposição pelo professor dos conteúdos básicos de som podendo utilizar as           
questões motivadoras: 

○ Afinal o que é o som? 
○ O som se propaga em qualquer meio (líquido, gasoso,         

sólido)? E no vácuo? 
○ Ondas de rádio são ondas sonoras? 

 
Exibição do vídeo “Sound & Light Travel in Waves” ( Som e luz viajam em               

ondas), para demonstrar que o som é uma onda mecânica, e que onda é uma transmissão                

de energia e que não transporta matéria. O vídeo (figura 1) está disponível no Youtube               



em: https://www.youtube.com/watch?v=sB8w2FvPsBA . Acesso em setembro de 2018. 

 

 
Figura 1 - Capa do vídeo “Sound & Light Travel in Waves” ( Som e luz viajam 

em ondas), do Youtube, que explica o comportamento das ondas. 

 

5. Alto falante, conteúdo tecnológico da abordagem CTS (10 min). 

Apresentação e discussão da tecnologia que permite o funcionamento do alto           

falante, com apresentação do vídeo “Por que tem imã dentro do alto falante?”,             

do canal do “youtube” “Manual do mundo” (Figura 2) disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=i0oD1gzRDNo , Acesso em  

https://www.youtube.com/watch?v=sB8w2FvPsBA
https://www.youtube.com/watch?v=i0oD1gzRDNo


 

Figura 2 - Capa do vídeo “Por que tem imã dentro do alto falante?” , da canal 
“Manual do mundo”, que explica o funcionamento do alto falante. 

 

Outras opções de vídeos de alto falantes 

○ https://www.youtube.com/watch?v=k6YqI3l9Ggk (animações, muito 
bom) Acesso em outubro de 2018 

○ https://www.youtube.com/watch?v=dJY8vKMR8fY (mais detalhes e 
didático) Acesso em outubro de 2018 

○ https://www.youtube.com/watch?v=048tBZMt3eY (inglês, animação) 
Acesso em outubro de 2018 

 

6. Divisão dos grupos e explicação da prática colaborativa (10 min). 

○ Parte 1: “Teste auditivo”  

i) Para auxiliar os alunos o Anexo 5 apresenta um guia de utilização 
do aplicativo “Teste auditivo”, 

ii) O teste auditivo deve ser realizado em pelo menos 3 pessoas, 
sendo: um jovem até 20 anos, um adulto 21-60 anos e um idoso 
acima de 60 anos. 

iii) CTS: Prática colaborativa extra classe  
○ Como a audição é testada? 
○ Aparelhos auditivos, como funcionam? 

https://www.youtube.com/watch?v=k6YqI3l9Ggk
https://www.youtube.com/watch?v=dJY8vKMR8fY
https://www.youtube.com/watch?v=048tBZMt3eY


 

O aplicativo abaixo deve ser baixado no celular do aluno que for realizar 
o teste auditivo. 

Figura 3 - Imagem da versão do aplicativo “Teste de audição”. 

 

○ Parte 2: Pesquisa sobre temas sociais e biológicos/ambientais ligados à 
audição 

i) Cada grupo deverá preparar uma breve apresentação de 10 min 
para apresentar no 3º encontro sobre um dos seguintes temas: 

(1) Audição humana, tipos de danos e suas causas 

(2) A legislação de proteção a audição e controle do som 

(3) A audição em diferentes animais 

(4) A inclusão social do deficiente auditivo 

7. Atividade para casa (5 min). 

Leitura do  texto “Jovens estão perdendo a audição por causa dos fones de 
ouvido”, da  Empresa Brasil de Comunicação (EBC) disponível em: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-11/jovens-estao-perdendo-aud
icao-por-causa-de-fones-de-ouvido-alerta-conselho, acesso em setembro de 2018 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-11/jovens-estao-perdendo-audicao-por-causa-de-fones-de-ouvido-alerta-conselho
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-11/jovens-estao-perdendo-audicao-por-causa-de-fones-de-ouvido-alerta-conselho


 

Figura 4 - Ilustração da página da  Empresa Brasil de Comunicação (EBC) apresentando 
o texto “Jovens estão perdendo a audição por causa dos fones de ouvido”.  

 

 

 

2º ENCONTRO (2 aulas 50 min) 

● Objetivos:  
○ Questionário avaliativo 
○ Aprofundamento do conteúdo som 
○ Apresentação das tecnologias “bluetooth” e “wifi” 

 

● Desenvolvimento do encontro: 
○ ATIVIDADE: questionário sobre SOM (inicial) com aplicativo 

“plickers” (20 min) 
○ CTS: aprofundamento do conteúdo som(30 min) 
○ Série harmônica 



 

Figura 5 - representação de uma série harmônica         
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_harm%C3%B4nica_(
m%C3%BAsica) Acesso em fevereiro de 2019. 

○ Por que uma nota sonora tocada em diferentes instrumentos, ou 
em diferentes vozes, é diferente? Timbre. 

○ Ondas estacionárias, série harmônica, potência, intensidade 
sonora (decibel) 

 

● CTS: estudo da tecnologia correlata em função do conteúdo 
apresentado (40 min)  

 

○ ONDAS ELETROMAGNÉTICAS: microondas vs rádio 
vs raios X 

○ Como funciona o "bluetooth"     VS  "wifi" VS ondas 
eletromagnéticas 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_harm%C3%B4nica_(m%C3%BAsica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_harm%C3%B4nica_(m%C3%BAsica)


 

Figura 6 - Capa do vídeo “Como funciona o "bluetooth"  e o wifi”, do canal do 
Youtube Tecmundo, disponível em: 

https://www.tecmundo.com.br/wi-fi/44835-tecmundo-explica-qual-a-diferenca-d
e-"bluetooth"-para-"wifi"-.htm , acesso em dezembro de 2018 

 

 

3º ENCONTRO (2 aulas de 50  min) 

● Objetivos:  
○ Discussão do problema social 
○ Apresentação da pesquisa e dos resultados de teste auditivo  
○ Avaliação final 

 

● Desenvolvimento do encontro 
○ Apresentação das pesquisas sobre os temas e dos 

resultados dos testes auditivos 
 (10 min / grupo) 

○ Aparelho auditivo humano, tipos de danos auditivos e 
suas causas 

○ A legislação/normas de proteção da audição e controle de 
som (ex.: no trabalho, na rua, no transporte público, em 
ambientes fechados) 

○ A audição em diferentes animais 
○ A inclusão social de deficiente auditivo 

https://www.tecmundo.com.br/wi-fi/44835-tecmundo-explica-qual-a-diferenca-de-bluetooth-para-wifi-.htm
https://www.tecmundo.com.br/wi-fi/44835-tecmundo-explica-qual-a-diferenca-de-bluetooth-para-wifi-.htm


● Discussão final da sequência (CTS) (20 min) 

○ Sobre a questão social original  
■ Quais as situações que vocês vivenciam de perigo de danos 

auditivos? 
■ A população e o trabalhador são adequadamente protegidos de 

danos auditivos? 
■ O único problema do som alto é o dano auditivo? 
■ Quais os desafios da inclusão social? como cada um deve atuar? 

○ Sobre a relação entre ciência e tecnologia 
■ Como a tecnologia depende da ciência? 
■ Como a ciência depende da tecnologia? 
■ É possível avanço na tecnologia sem a ciência? 
■ Quanto tempo leva para uma tecnologia nova aparecer? 

○ Sobre a relação entre tecnologia e sociedade? 
■ Como a tecnologia influencia a sociedade? (trabalho, 

entretenimento, saúde, ensino, relações interpessoais, etc) 
■ Como a sociedade influencia a tecnologia? 

○ Sobre a relação entre sociedade e ciência? 
■ Qual a importância da ciência para a sociedade? 
■ Como a ciência influencia nossa visão do mundo/da vida/da 

natureza? 
■ Onde e como é feito o desenvolvimento científico? 
■ O ensino de ciências é importante? Por que? 

 

● Questionário final e avaliação da metodologia (20 min) 

 

 

 



Apêndice 1 - Questionário prévio 
1) Quais os  tipos de ondas você conhece? 

 

2) Para você o que é uma onda? (Descreva as características ela deve ter) 

 

3) Para você o que é o som? 

 

4) Você já sentiu, ou conhece alguém, que teve um problema saúde devido ao som alto?                
(Descreva.) 

 

5) “"wifi"” e “"bluetooth"” são tecnologias de transmissão de dados sem fio. Explique             
como você acha que a informação (dados) vai de um aparelho para o outro.  

 

 

Apêndice 2 - Questionário avaliativo 
1) Conseguimos distinguir uma mesma nota musical, o dó por exemplo, quando           



emitida por dois instrumentos musicais diferentes, na mesma frequência. A          

propriedade que nos permite fazer essa distinção é: 

a) a altura 

b) o volume 

c) o timbre 

d) a intensidade 

2) Em alguns filmes que relatam batalhas espaciais, acontecem explosões seguidas          

de um imenso barulho, mesmo que as mesmas ocorram no vácuo. Com relação a              

esse fenômeno, podemos afirmar: 

a) que o barulho se justifica, pois o som se propaga no vácuo 

b) que esse barulho até acontece, mas não tão forte quanto representado,           

pois as ondas eletromagnéticas amenizam seus efeitos 

c) que esse barulho não acontece, pois o som não se propaga no vácuo 

d) que esse barulho realmente acontece, mas de forma mais intensa do que a             

representada, pois as ondas eletromagnéticas potencializam seus efeitos 

3) Ao ouvirmos um eco, estamos observando o fenômeno: 

a) reflexão do som 

b) refração do som 

c) difração do som 

d) interferência do som 

4) Um operário encosta seu ouvido numa viga de aço de um edifício em construção              

enquanto um colega, na outra ponta da viga, bate com uma ferramenta na             

mesma. A cada batida, o operário a escuta duas vezes. Isso se explica porque: 

a) a distância entre os dois ouvidos causa um atraso na chegada do som em              

um dos lados 

b) a interferência das ondas sonoras faz com que elas cheguem em           

momentos diferentes aos seus ouvidos 

c) o eco faz com que ele ouça duas vezes a batida pelo ouvido que não está                

encostado na viga, já que o som não se propaga pelo aço 

d) a velocidade de propagação do som no aço é maior do que no ar 

5) Comparando um som mais agudo com um mais grave, podemos afirmar que: 

a) o som agudo tem maior velocidade de propagação 

b) o som agudo tem maior frequência 



c) o som agudo tem maior intensidade 

d) o som agudo tem menor frequência  

Apêndice 3 - Questionário final 

 

1) Um surfista, deitado sobre a sua prancha, enquanto aguarda a onda perfeita para             

ser surfada, vê várias ondas menores passarem por ele. Com relação ao            

movimento do surfista no momento em que as ondas passam, podemos afirmar            

que: 

a) Ele é empurrado para a direção da praia a cada onda 

b) Ele é puxado em direção a alto mar a cada onda 

c) Ele permanece no mesmo lugar, tendo apenas um movimento de sobe e            

desce a cada onda 

d) Ele é empurrado para a frente e após puxado para trás a cada onda 

2) Observe a afirmação e marque a opção correta: “Quando falamos, vibramos as            

moléculas de ar e estas saem da nossa boca até o ouvido das pessoas que nos                

escutam”. 

a) A afirmação é verdadeira, pois o som é a vibração do ar 

b) A afirmação é verdadeira, pois o som é o deslocamento das moléculas de             

ar 

c) A afirmação é falsa, pois as moléculas de ar não se deslocam, apenas             

vibram em torno de suas posições de equilíbrio, passando essa energia as            

moléculas mais próximas 

d) A afirmação é falsa, pois as moléculas até saem da nossa boca até o              

ouvido das pessoas, mas sem vibrarem 

3) Para troca de dados sem fio fazemos uso das tecnologias “"bluetooth"” e            

“"wifi"”, que transmitem dados utilizando: 

a) Ondas de rádio. 

b) Radiação infravermelho. 

c) Ondas sonoras. 

d) Microondas. 

4) Com relação a velocidade das ondas sonoras podemos afirmar que: 

a) Propagam-se mais rápido na água do que no ar 



b) Propagam-se mais rápido no vácuo do que no ferro 

c) Propagam-se mais rápido no ar do que no ferro 

d) Propagam-se mais rápido no vácuo do que na água 

5) O som de uma voz feminina (mais agudo), com relação a um som de uma voz                

masculina (mais grave) possui: 

a) maior frequência. 

b) maior intensidade 

c) maior velocidade de propagação 

d) maior comprimento de onda 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apêndice 4 - Avaliação da sequência didática 
 

1) A atividade em grupo de teste auditivo foi motivante? Por que? 

 

2) Você acha que sequência facilitou a aprendizagem do assunto? Por que? 

 

3) A sequência possibilitou discutir tecnologias associadas e problemas do 
cotidiano associados ao som?  

 

4) Deixe seu comentário livre/sugestão/crítica sobre a sequência.  



Apêndice 5 - Guia para a realização do aplicativo “Teste Auditivo” 

  

1) Baixar o aplicativo Teste de Audição Versão: 1.1.3 (Autor: Marcin Masalski) no seu 
“smartphone” 

  

 2) Conectar os fones de ouvido no aparelho 

3) Abrir o aplicativo 

4) Colocar os fones nos ouvidos 

5) Clicar em “novo teste” 

  

 6) Clicar em “Auscultadores incluídos” 



  

 7) Sons serão emitidos , primeiro no ouvido direito e depois no ouvido esquerdo. Você 
deve clicar em “consigo ouvir” enquanto conseguir ouvir o som emitido. Se parar de 
ouvir, você deve clicar em “Não consigo ouvir” e após, clicar em “quase inaudível”, 
para que a próxima frequência seja emitida, e você repita o processo. 

  



  

 8) Após completar a sequência, um gráfico será apresentado com a análise de sua 
audição. 

Você pode configurar o tipo de interpretação dos resultados através dos gráfico, 
clicando no botão: 

  

 e após em “Interpretação” 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

 


