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Siteda‘NovaEscola’
trazaulasdo‘JT’

USPoferececursode
Físicaparaprofessor

OLaboratóriodePesquisa
emEnsinodeFísicada

FaculdadedeEducaçãodaUSP
desenvolvecursoparagruposde
professoresdoEnsinoFundamen-
taleMédio,visandoàexploração
deatividadespráticasdeFísicaem
saladeaula.Osinteressados
devementraremcontatocom
OlgaMolinanaFundaçãodeApoio
aFaculdadesdeEducaçãopelo
telefone11-3814-3829oupelo
e-mail:gerencia@fafe.org.br

Noprimeirosábadodecada
mês,aEstaçãoCiências,por

meiodoprojetoFísicaparaTodos,
promoveumasériedepalestras
gratuitascomointuitoquetodos
percebamqueosfenômenosfísicos
estãopresentesnodia-a-dia.Apró-
ximaseráapresentadanodia7de
outubroàs15h,comtema“OSécu-
lodasPartículas”,ministradapelo
professorMarceloMunhoz.Asins-
criçõespodemserfeitaspore-mail:
eventos@eciencia.usp.br

Inscriçõesabertas
parapalestragrátis

TeatrocontaahistóriadeSantosDumont
Setembroéoúltimomêsde
temporadadoespetáculo

“Larguemtudo,vamosvoar”.
ApeçacontaahistóriadeSantos
Dumontpormeiodereflexõesda
épocacomodia-a-diaatual.

Asapresentaçõesacontecemno
teatrodaEstaçãoCiência,àssex-
taseaossábados,às21h.
OsingressoscustamR$20,
comaopçãodemeia-entradapara
professoreseestudantes.

MARIAREHDER
maria.rehder@grupoestado.com.br

Para promover o entendimento
dosconceitosdeluzesombra,oJT,
em parceria com o Núcleo de Co-
municação e Educação (NCE/
USP),coordenadopeloprofessorIs-
mar de Oliveira Soares, propõe
umaatividadeapartirdeumaabor-
dagem educomunicativa da Física
para alunos do 1º ciclo do Ensino
Fundamental.

Esta aula foi elaborada pela pro-
fessora Anna Maria Pessoa de Car-
valho, coordenadora do Laborató-
riodePesquisaemEnsinodeFísica
daFaculdadedeEducaçãoUSP.

INTRODUÇÃO

1 Parte significativa do pro-
gramadeCiênciasno Ensi-

no Fundamental diz respeito ao
conteúdo de Física, e ensiná-lo
aos alunos de 7 a 10 anos é uma
tarefa extremamente complexa,
se for levadoem contaqueaFísi-
ca é entendida como uma ciên-
ciaqueprocuradescreveromun-
do, regida por teorias amplas,
com uma lógica interna bem de-
finida e linguagem matemática.

O ensino da Física por meio
das aulas de Ciências precisa ser
excitante, terumaproblematiza-
ção sobre a natureza para que os
alunos possam resolvê-la. Cabe
ao professor promover a discus-
são sobre os raciocínios que os
alunos desenvolvem para solu-
cionar a questão, não somente
aceitando as respostas elabora-
dos por grandes cientistas.

OBJETIVO

2 Fazer com que os alunos
do 1º ciclo do Ensino Fun-

damental entendam os concei-
tos de luz e sombra por meio de
uma atividade prática em aula.

MATERIAL

3 Uma luminária; um ante-
paro com orifício para a

passagemdaluz,quedeveficara
aproximadamente 15 cm da lu-
minária; uma cartolina branca
paraprojetarassombras,coloca-
da a cerca de 40 cm do anteparo,
que pode ser substituída por
qualquer superfície clara; dois
círculos grandes (um preto e um
branco) e dois pequenos nas

mesmascores;doisparesdequa-
drados com a mesma caracterís-
tica de cor e tamanho dos círcu-
los; dois retângulos grande, um
preto e um branco.

DESENVOLVIMENTO

4 1)Coloque a cartolina no
chãoou sobreuma mesa. A

lâmpada deve estar voltada para
ela. O espaço entre a luminária e
a cartolina deve ser adequado à
altura das crianças, permitindo
que as peças sejam interpostas
entre os objetos para formar
sombras. A luminária pode ficar
presaaumacadeiraoubancoco-
locado sobre uma mesa, numa
altura adequada e confortável
para o trabalho dos alunos; 2)di-
vida a sala em grupos (com 5
criançascada)eproponhaopro-
blema: a)peguem duas figuras
que achem que são diferentes e
tentem fazer sombras iguais
com elas.

Importante: este problema
poderá ser difícil para algumas
criançasentenderem, poismui-
tas delas não compreendem o
significado da palavra figura e

em sua maioria têm a idéia bas-
tante comum de que a sombra
deve ter a forma do objeto. Por-
tanto, cabe ao professor passar
pelos grupos verificando se o
problema proposto foi entendi-
do. Se necessário, explique no-
vamente.

3)Após a solução do proble-
ma,organizeasalaemcírculopa-
raquecadagrupoexpliquecomo
encontrou a solução. Para ilus-
trar, os alunos devem fazer um
desenho sobre a atividade, cons-
truindoumaperguntaeumares-
posta objetiva sobre o tema. As
atividades devem ser expostas
para outros alunos na escola.

Esta atividade também pode
serrealizadaaoar livre.Nesseca-
so, o Sol substitui a luminária co-
mo fonte de luz. Outra opção é
substituiralumináriaporumave-
la.Aí,acartolinabrancanãoéne-
cessária, pois os alunos projeta-
rãoassombrasnaparede(épreci-
soqueaparedesejaclara).Trata-
sedeumaalternativafácilebara-
taque, noentanto, podeser peri-
gosa. Por isso, o professor deve
tomarcuidadoparaqueascrian-

ças não se queimem. Para tanto
devem fixar as velas em suportes
aos quais os alunos não possam
movimentar, devem afastar pa-
péis, prender cabelos, etc.

SOLUÇÃO

5 Hámuitassoluçõesparaes-
teproblema:1)usaroretân-

gulo e o quadrado grande incli-
nadoparaobtersombrasdepro-
jeções regulares; 2)erguer o cír-
culo pequeno e manter o grande
abaixado; 3)inclinar totalmente
o quadrado grande e o círculo
grandeparaobtersombraslinea-
res; 4)usar o quadrado pequeno
e o retângulo grande inclinado
para obter quadrados peque-
nos;5)inclinar totalmenteoqua-
drado pequeno e o círculo gran-
de e ao mesmo tempo erguer o
quadrado pequeno para obter
sombra do mesmo tamanho.

Percebe-se que com qualquer
combinaçãode2figurasépossível
obter sombras cujas projeções se-
jamiguais.Asvariaçõessãoobtidas
com2ações:inclinarasfiguraseva-
riar as distâncias em relação a fon-
te, erguendo-as ou abaixando-as.

AVALIAÇÃO

6 Reflitasobreaproduçãode
conhecimento do aluno,

de forma que o favoreça a inicia-
tiva de perguntar na construção
dos novos saberes. Reconheça
que a ação do aluno não é isola-
da, portanto, ele deve ser capaz
de utilizar os resultados a fim de
avaliar o próprio trabalho.

OPAPELDO EDUCADOR

7 Propor problemas a serem
resolvidos, estimular a re-

flexão, permitir a ampliação dos
conhecimentos prévios, indo
além das atividades puramente
práticas e estabelecer métodos
de trabalho colaborativo.
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>pais & mestres

Osprofessorestêmacesso
atodososplanosdeaula

publicadospeloJT,emparceria
comoNúcleodeComunicaçãoe
EducaçãodaUSP,pormeiodosite
daRevistaNovaEscola:www.no-
vaescola.org.br,quetrazvárias
sugestõesdeatividadeselabora-
dasporeducadores.Asediçõesda
RevistaNovaEscolatambém
contamcomumcadernoespecial
comsugestõesdeatividadespara
aeducaçãoinfantil.

Sugestãodeaula:EnsinoFundamental

Brincandocomaluzemaula

>pódegiz OLaboratóriodePesquisaemEnsinodeFísicadaFaculdadedeEducaçãodaUSPdisponibiliza
um vídeo com sugestões de aulas por meio de seu site: www.lapef@fe.usp.br
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