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Resumo  
 

Esta Unidade Didática intitulada “Aplicações da força e do 
movimento em nosso cotidiano” aborda a temática: Estratégias 
para o Ensino em Física. Pretende buscar formas de utilizar a 
experimentação para abordar, discutir e comprovar conceitos 
relacionados com os conteúdos da Força e do Movimento, 
com ênfase nas “Leis de Newton”. 
Para tanto, além da experimentação, serão utilizadas 
tecnologias educacionais, como o computador, internet, vídeos 
e simulações de atividades práticas encontradas em sites ou 
sítios específicos para esse fim, que auxiliarão na 
compreensão dos fenômenos estudados, principalmente os 
que não podem ser observados na prática. Tudo isso visando 
superar os conteúdos fragmentados e buscando a 
contextualização de conceitos científicos com fatos da vida 
diária. Pretende-se buscar  possíveis  soluções no sentido de  
vencer os obstáculos epistemológicos  que  estão  envolvidos  
na  compreensão  dos  conceitos  físicos,  por meio de 
experimentações e demonstrações e dessa maneira  
possibilitar ao aluno a certeza do papel da Física, como uma 
das ciências que mais  tem contribuído para a evolução da 
ciência e a  modificação da realidade  cotidiana, por sua vasta 
aplicação tecnológica e social em todos os campos do 
conhecimento. 

Palavras-chave Leis de Newton. Estratégias. Experimentação. 
Ensino de física. 
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Essa Unidade Didática buscar possíveis soluções no sentido de vencer os 

obstáculos epistemológicos que estão envolvidos na compreensão dos conceitos 

físicos, por meio de demonstrações e dessa maneira possibilitar ao aluno do 1º ano do 

Ensino Médio a certeza do papel da Física, como uma das ciências que mais tem 

contribuído para a evolução da ciência e a modificação da realidade cotidiana, por sua 

vasta aplicação tecnológica e social em todos os campos do conhecimento. 

Consta nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica da Física - DCE, que a 

mesma terá um significado real quando a aprendizagem partir de ideias e fenômenos 

que façam parte do contexto do aluno, possibilitando analisar o senso comum e 

fortalecer os conceitos científicos na sua experiência de vida, construindo um ensino 

centrado em conteúdos e metodologias capazes de levar os estudantes a refletir sobre 

o mundo das ciências sob as perspectivas de que esta ciência não é um fruto apenas 

da pura racionalidade científica. 

 Assim, acreditando que recorrer a fatos que fazem parte do contexto histórico 

social dos alunos, pode ser uma das possíveis soluções para se obter a compreensão 

dos conteúdos e facilitar a construção do conhecimento de uma forma significativa, 

constituiu-se como objetivo geral criar condições para que os alunos possam construir 

recursos didáticos pedagógicos que lhes possibilitem entender os conceitos físicos de 

movimento e força e seus efeitos. A verificação de aplicações práticas de Física no 

cotidiano do aluno pode despertar seu interesse e compreensão dos fenômenos, e 

aplicá-los para o seu benefício. 

Nesse contexto, serão desenvolvidas as seguintes ações:  

1ª Ação: Pesquisa exploratória para diagnosticar as concepções espontâneas 

que os alunos apresentam, principalmente em relação aos conceitos de força, 



movimento e as leis de Newton, com o objetivo de entender se eles conseguem 

relacionar os conceitos com ações diárias de suas vidas. 

2ª Ação: Com base nos dados obtidos desenvolver-se-á o conteúdo estruturante 

“movimento”, e assim espera-se que o aluno formule uma visão geral da física, presente 

no século XIX e compreenda a visão de mundo dela decorrente: conhecimento do 

conceito de massa nas translações ligada à concepção de força; compreensão do 

conceito de inércia; associação de força com quantidade de movimento, velocidade, 

aceleração e desaceleração; apropriação da noção de condições de equilíbrio estático, 

identificando a 1ª lei de Newton e as noções de equilíbrio estável e instável; 

reconhecimento e representação das forças de ação e reação nas mais diferentes 

situações e ainda entendimento do conceito e aplicação da gravitação.  

Para desenvolver tais conteúdos, será abordada sinteticamente a História da 

Ciência, de forma a contextualizar a produção do conhecimento em estudo mostrando a 

evolução das ideias e conceitos os quais auxiliam os sujeitos a perceberem a Ciência 

como construção humana, podendo tornar o conteúdo científico mais fácil de ser 

compreendido e muito mais interessante, aproximando o aluno da ciência.  

Além disso, esses conteúdos também serão desenvolvidos por meio de leituras 

de textos, atividades experimentais investigativas, uso de vídeos, simulações, tirinhas 

de Física, e uso da TV multimídia. Como material de apoio será utilizado texto de 

revistas científicas, material do GREF (Grupo de Reelaboração do Ensino de Física), 

livro didático público e caderno do professor de Física da Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo.  

3ª Ação: Gravação de vídeos das experimentações realizadas pelos alunos para 

fixação dos conceitos aprendidos durante o desenvolvimento do material didático e 

construção de mural com registros fotográficos das atividades realizadas.   

4ª Ação: Reaplicação do questionário inicial para estabelecer um comparativo 

sobre o que o aluno sabia no início do projeto e seu conhecimento no final do mesmo, 

verificando assim, se ocorreu alguma mudança na concepção dos alunos em relação 

aos conceitos trabalhados. 



Para concluir, haverá as orientações metodológicas, já que essa Unidade 

Didática pode constituir-se como um instrumento de pesquisa a professores da rede 

estadual de educação do Estado do Paraná que também acreditam que quando o aluno 

pensa por si mesmo, constrói estratégias de resolução e argumentação, relacionando 

diferentes conhecimentos e perseverando na busca de soluções, adquire um 

aprendizado para o resto de sua vida. 

Caro professor, ao ler este material, verá a preocupação de uma professora de 

ciências em contribuir para o desenvolvimento de um sujeito crítico, capaz de admirar a 

beleza da produção científica e compreender a necessidade desse conhecimento para 

entender o universo de fenômenos que o cerca, percebendo a não neutralidade de sua 

produção, bem como os aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais destas 

ciências, seu comprometimento e envolvimento com as estruturas que representam 

esses aspectos (DCE, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Questionário para diagnosticar as concepções espontâneas em relação a 

conceitos relacionados com os conteúdos da Força e do Movimento, com ênfase nas 

“Leis de Newton”.  

 

1- Quando aplicamos uma força (um empurrão) a um bloco ele entra em movimento, o 

que faz com que ele pare depois de certo instante? 

    (  ) a força inicial vai se gastando até ele parar. 

    (  ) uma força contrária que atua no bloco. 

    (  ) o movimento dele acaba naturalmente. 

2- Se empurrarmos (com a mesma força) o bloco sobre duas superfícies diferentes, 

uma áspera e outra lisa, o que acontecerá? 

     (  ) na lisa o bloco irá mais longe.  (  ) na áspera o bloco irá mais longe. 

     (  ) irá à mesma distância se a força for a mesma. 

3- O que é  responsável  pelo movimento  de  um corpo que está em velocidade 

constante (MRU)? 

     (   ) nada.   (   ) uma força, ou forças, aplicada a ele.  (   ) a gravidade da Terra. 

4- O que é responsável pela alteração do movimento de um corpo qualquer? Por 

exemplo, aumentar ou diminuir a velocidade.   

(   ) nada, ele pode mudar seu movimento sozinho.  

(   ) uma força, ou forças, aplicada a ele.  

(   ) outra coisa:___________________________  

1ª ação 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

 
 



5- Você está dirigindo um carro e seu (sua) amigo (a) está dirigindo outro carro. Ambos, 

um ao lado outro, numa mesma rodovia, com a mesma velocidade e com o mesmo 

sentido. Em relação a um observador parado à margem da estrada, você está em: 

                (  ) repouso                 (  ) movimento 

   E em relação a seu (sua) amigo (a), você está em: 

               (  ) repouso                 (  ) movimento 

 6- De suas respostas você pode concluir que:  

 (  ) o estado de repouso ou de movimento é relativo, pois depende do  referencial do 

observador. 

      ( ) o estado de repouso ou de movimento não depende do referencial do  

observador 

7- Considere uma pedra lançada verticalmente para cima por uma pessoa em pé sobre 

a carroceria de um caminhão que se desloca em linha reta horizontal com velocidade 

não variável. Despreze a resistência do ar.  

    a) Você poderá concluir que: 

   (  ) a pedra cairá na frente do lançador. 

   (  ) a pedra cairá na mão do lançador. 

   (  ) a pedra cairá atrás do lançador. 

   b) Para o lançador, a pedra descreverá: 

 

  (  ) uma linha reta vertical de subida e descida 

  (  ) uma arco de parábola  

  (  ) uma linha reta horizontal 

 

c) Para um observador parado à beira da estrada, a pedra descreverá: 

 

 (  ) uma linha reta vertical de subida e descida 

 (  ) um arco de parábola 

 (  ) uma linha reta horizontal 

 



8- Um carrinho se desloca com um bloco livre sobre ele até encontrar um anteparo fixo. 

O que acontecerá com o bloco quando o carrinho bater no anteparo?  

   (   ) vai sair voando.  

   (   ) vai ficar sobre o carrinho.  

   (   ) vai sair reto para frente.  

 

9- No mesmo carrinho da questão anterior, o que acontecerá com o bloco que está 

sobre o carrinho se for dado um grande impulso ao carrinho?  

   (   ) carrinho e bloco se moverão juntos.  

   (   ) o bloco vai ficar parado e o carrinho não.  

   (   ) ambos se moverão, porém, em sentidos opostos.  

 10- Dois alunos de massas diferentes estão sentados, cada um sobre uma plataforma 

com rodas. Um terceiro aluno deseja movê-los com a mesma aceleração. Para isso, 

deve aplicar uma força:  

   (   ) maior no aluno de maior massa.  

   (   ) maior no aluno de menor massa.  

   (   ) igual nos dois alunos.  

 11- Dois alunos estão sentados sobre plataformas com rodas. Caso um desses alunos 

empurre o outro. O que acontecerá?  

   (   ) apenas o aluno que empurrou se movimenta.  

   (   ) apenas o aluno que foi empurrado se movimenta.  

   (   ) ambos se movimentam, porém em sentidos contrários.  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS AO PROFESSOR 

 

O questionário será respondido em duplas, incentivando assim, a troca de 

experiências entre os alunos.  Não serão apresentados os resultados neste 

momento, só saberão se acertaram ou erraram, no final da intervenção, onde 

novamente terão a oportunidade de responder o mesmo questionário, confrontando 

o conhecimento anterior e posterior ao desenvolvimento desta unidade didática. 

 



 

 

 

 

 

 

Estudar alguns conceitos básicos de mecânica sugere compreender algo 

importante e indispensável á vida: o movimento, a força e o equilíbrio. Compreendendo 

alguns conceitos podem-se entender melhor alguns fatos que acontecem no dia a dia; 

podem-se também dar explicações de cunho científico a fenômenos  conhecidos. 

 

Força:  

 

 Coisas que produzem movimentos  

 

 

 

 

 

 Coisas que controlam movimentos  

 

 

 

 

 

 Coisas que ampliam a força  

 

 

 

 

 

 

 

Os motores e combustíveis são exemplos de coisas que produzem 

movimentos: é graças ao motor e à energia do combustível que um carro 

pode se mover. 

Existem coisas cuja função é controlar um movimento: um paraquedas 

suaviza a queda do paraquedista; o freio de um carro pode impedir seu 

movimento ou simplesmente diminuí-lo e o volante controla a direção do 

movimento. 

Outro tipo de coisa também estudado pela Mecânica são os equipamentos ou 

ferramentas cuja função é ampliar nossa capacidade de exercer força.  

2ª AÇÃO 

Força – movimento - equilíbrio 
 



Movimento: 

 

 Coisas que se deslocam   

 

 

 

 

 

 Coisas que giram 

 

 

 

 

 

 

Equilíbrio: 

 

 Coisas que permanecem em equilíbrio  

 

 

 

 

 

 

1ª Atividade 

                                                                                                                            

 

 

Quando falamos, por exemplo, em um carro em movimento, entende-se que o 

veículo está se deslocando, ou seja, saindo do lugar. Na Física, este tipo de 

movimento recebe o nome de translação.  

 

No entanto, quando se fala de um ventilador em movimento, não se entende 

como o aparelho saindo do lugar, mas funcionando através do giro de sua hélice. 

Na Física, chamam-se os movimentos giratórios de rotação. 

Em algumas situações, é o equilíbrio que aparece como algo essencial. É o que 

ocorre, por exemplo, quando se anda de bicicleta. A falta de equilíbrio neste caso 

pode ter consequências doloridas. 

Essas ideias permitem analisar a maioria das 

situações ligadas à Mecânica. Numa bicicleta, se 

podem encontrar todas as situações acima: 

Você Identifique os conceitos de movimento, 

força e equilíbrio, na bicicleta.   



 

 

 

 

 

 

 

Atividade adaptada do GREF - Grupo de Reelaboração do Ensino de Física Instituto de Física 

da USP 

 

2ª Atividade: Observe as figuras e Responda  

 

 

Fonte: www.fisica.seed.pr.gov.br 
 

 

Fonte: www.fisica.seed.pr.gov.br 

 

Fonte: http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br 

Verifique a resposta  

O freio e o guidão controlam o movimento; 

O ciclista mantém o equilíbrio e produz o movimento; 

O pedal e o freio ampliam as forças e assim por diante.  

O que faz a bola se mover?  

 

Como fazer para bola ir mais 

longe? 

O que movimenta o balão?  

 

E se o balão parar? O que fazer?  

O que movimenta o caiaque?  

 

O que acontecerá se o remador 

cansar? 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/


   

 
 
 

 

 

 

Força e velocidade   

 

 

Fonte: www.fisica.seed.pr.gov.br 
 

 

 

3ª Atividade: Pesquise 

 

a) Pesquise em um site de busca no laboratório de informática uma imagem que 

mostre a relação entre força e direção.  

b) Pesquise em um site de busca no laboratório de informática uma imagem que 

mostre a relação entre  força e rotação.  

 

4ª Atividade: Explicando Conceitos 

 

Explicar sobre os conceitos de: Posição, Deslocamento, Intervalo de tempo, Velocidade 

Média e Velocidade instantânea.  Explicar a diferença entre velocidade média e 

velocidade instantânea. 

Para mover um objeto sempre precisa de uma força. Mas há situações nas 

quais isso fica ainda mais evidente: uma bola de futebol não se move sozinha: 

seu movimento depende do chute pelo jogador. Da mesma forma, um barco a 

vela depende do vento para obter movimento.  

 

Quando o vento sopra na vela de um barco está 

"forçando-o" para frente.  

Para aumentar sua velocidade o barco precisa 

sofrer uma força no mesmo sentido do seu 

movimento. Uma força no sentido contrário faria 

sua velocidade diminuir. É o que aconteceria se, 

de repente, o vento passasse a soprar para trás. 

Mas além de interagir com o ar, o barco também 

interage com a água. Ele empurra água para 

frente, e esta, por sua vez, dificulta seu movimento, 

segura” o casco. Isso pode ser representado por 

outra força, agora no sentido contrário do 

movimento. Se o vento cessar, essa força da água 

fará o barco parar, uma vez que é oposta ao 

movimento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquise no em seu livro didático os conceitos: 

 Posição; 

  Deslocamento; 

 Intervalo de Tempo; 

 Velocidade Média; 

 Velocidade Instantânea  

 Aceleração 

 

a) Faça uma síntese sobre os conceitos estudados.  

 

b) Pesquise os limites de velocidade nas Avenidas: Heitor de Alencar 

Furtado; Souza Naves; Paraná, Manoel Ribas e Rio Grande do Norte.   

 

c) Faça uma relação entre os conceitos pesquisados, os limites de 

velocidade  e o cotidiano das pessoas.  

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS AO PROFESSOR 

ATIVIDADES 1, 2, 3, e 4. 

 

Os conceitos das atividades 1 e 2  serão trabalhados no Data Show e os 

questionamentos serão de forma oral sem necessidade de registro, já que o 

objetivo da atividade é relembrar conceitos já abordados no 9º ano.  

As pesquisas Solicitadas nas atividades 3 e 4 com elaboração de uma síntese será  

realizada  no  laboratório  de  informática  da  escola e no livro didático do aluno 

sob  a orientação do professor.  Deverão também ser pesquisados os limites de 

velocidade em  trechos  diversos  da  cidade.  A  síntese  deverá  abordar  todos  os  

conceitos trabalhados, os limites de velocidade permitidos em zona urbana, assim 

como um comentário individual que relacione esses conceitos ao cotidiano das 

pessoas. 



5ª Atividade: Comprovando a relação entre força, movimento, velocidade e atrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Façam cinco equipes de alunos para as próximas atividades.  

Cada equipe deverá trazer os seguintes materiais: 

 Carrinhos de fricção; Cronômetros; Trena.  

Procedimento: 

 Friccionar o carrinho no piso da sala de aula; no piso da quadra de esportes; 

Na mesa do refeitório; na calçada da de escola e outras superfícies 

diferentes. 

 Em cada local a equipe deve observar e anotar o percurso, a distância 

percorrida e o tempo.  

 

Agora respondam:  

 O que é preciso para que o carrinho percorra maior distância num tempo 

menor? 

 Em qual local o carrinho percorreu a maior distância em menor tempo? 

 

 Como determinar a velocidade do carrinho?  

 

 

 Agora escolha uma das superfícies e friccione o carrinho três vezes, anotando a 

velocidade e a distância de cada fricção.  

 

 Observando o movimento do carrinho, o que se pode dizer a respeito de sua 

velocidade: aumentou, diminuiu, manteve-se? 

 O que se pode dizer sobre as medidas realizadas no experimento: foram 

precisas?  

 O que vocês entendem por velocidade média? E constante?  

 Como vocês descreveriam uma velocidade variável?   

 

 

 

 

 



6ª Atividade: No laboratório de informática, assistam a animação denominada “O 

Skatista” disponível em:  

http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/links/uploads/21/132941388.swf. 

Anotem todos os termos relacionados a velocidade. Na sequência, pesquise o 

significado dessas palavras.  

 

7ª Atividade: Ainda no laboratório de informática acesse o endereço eletrônico 

http://www.labvirt.fe.usp.br/simulacoes/fisica/sim_cinematica_caminhao.htm e faça a 

simulação sobre cálculo de velocidade.  

 

8ª Atividade: Demonstrações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enumere as cinco equipes da atividade anterior em, 1; 2; 3; 4; 5. Cada equipe terá 

que demonstrar em sala de aula as atividades abaixo relacionadas.  

 

 Equipe 1: DISCO FLUTUANTE- A Influência do Atrito no Movimento; 

 

 Equipe 2: ARRASTÃO- A influência da área de contato no atrito; 

 

 Equipe 3: SEGREDO DA CAIXA - A influência do peso no atrito; 

 

 Equipe 4: LIXA - A influência do tipo de superfície no atrito; 

 

 Equipe 5: ROLAMENTO - A influência do rolamento no atrito 

Vocês podem pesquisar como fazer a demonstração no seguinte endereço:   

http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/mec_list.htm. 

Não esqueça cada equipe além de fazer a demonstração, deve passar o 

conceito e os resultados para os demais alunos da sala.  

Façam registro fotográfico ou filmem todas as atividades apresentadas, para 

utilizarmos no final de implementação 

 

http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/links/uploads/21/132941388.swf
http://www.labvirt.fe.usp.br/simulacoes/fisica/sim_cinematica_caminhao.htm
http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/mec06.htm
http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/mec22.htm
http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/mec23.htm
http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/mec24.htm
http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/mec25.htm
http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/mec_list.htm


 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS AO PROFESSOR 

ATIVIDADES 5, 6, 7, e 8. 

 

Muitos dos fenômenos relacionados ao movimento que presenciamos em nosso dia  

a dia  acabam sendo explicados somente na linguagem popular, sem que haja uma 

explicação  científica  para  o  mesmo.  Entretanto, esses fenômenos podem ser 

explicados e entendidos por meio de demonstrações.  Esse é o objetivo das 

atividades 5 e 6.  

 

A atividade 5 será realizada por todas as equipes, porém, na atividade 6, cada 

equipe fará uma demonstração para as demais. Essas demonstrações serão 

orientadas pelo professor, para que se relacione com os conceitos estudados.  

Essas atividades serão fotografadas ou filmadas para serem utilizadas 

posteriormente, na construção de um mural explicativo.  

 

A atividade 6 e7 serão realizadas no laboratório de informática. A 6 apresenta uma 

animação sobre o funcionamento do skate relacionando com conceitos de 

movimento. A 7 é uma simulação apresentando cálculos de velocidade utilizando 

um caminhão.   



Atividade 8: Conhecendo um pouco de Isaac Newton por meio de um vídeo 

 

Antes de iniciar o assunto sobre as Leis de Newton, nada melhor do que  

conhecer um  pouco  sobre  Isaac  Newton.  Para isso será exibido na TV multimídia um 

vídeo sobre o físico.  O vídeo tem duração de 9m30s e está disponível em:  

http://www.youtube.com/watch?v=4ZIYMmJ2ewE              

 

 

Fonte: www.portaldoprofessor.mec.gov.br  

 

Se não conseguir responder as questões somente com a apresentação do vídeo, 

acesse o site que apresenta a Biografia de Isaac Newton:  

<site < http://www.sofisica.com.br/conteudos/Biografias/Isaac_Newton.php> 

 

 

 

Responda: 

 Como era Isaac 
Newton? 
 

  Sua personalidade?  
 

 Ele teve vida fácil? 
 

 O vídeo fala também 
de forças, qual a 
importante teoria 
criada e provada 
matematicamente por 
Newton? 

 

 Newton criou suas 
teorias sem ajuda? 
Somente com suas 
ideias? 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4ZIYMmJ2ewE
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=MkVp8XpaEucyCM&tbnid=AA6wRNDofdQcdM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fportaldoprofessor.mec.gov.br%2FfichaTecnicaAula.html%3Faula%3D28402&ei=OqBdUo-CJ9Sp4APB_YCADQ&bvm=bv.53899372,d.dmg&psig=AFQjCNHldNRGz8q5mHkmyrzFcUQc_tL4Pw&ust=1381953955738846
http://www.sofisica.com.br/conteudos/Biografias/Isaac_Newton.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Lei:                                   

                            

 

 

 

 

2ª Lei:                                   

 

 

 

 

3ª Lei:           

                          

 

 

 

 

 

 

 

Nas próximas leituras estaremos aprofundando o estudo das Leis de Newton e das 

várias interações que acabamos de apresentar. Que tal dar uma lida nos 

enunciados das três Leis de Newton, apresentados abaixo e tentar demonstrar 

com experimentos esses enunciados. Eles estão escritos da forma como Newton 

os redigiu em seu livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural.  

 

“Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de  movimento em uma 

linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças 

imprimidas a ele”. 

“A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida, e é 

produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida”. 

“A toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou, as ações mútuas de dois 

corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas a partes opostas”... 



9ª Atividade: Demonstrando as Leis de Newton 

 

As demonstrações serão realizadas com o mesmo procedimento das anteriores, 

cada equipe apresentará uma atividade. As demonstrações devem ser fotografadas ou 

filmadas para serem utilizadas posteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe 1: Demonstrar através de uma experiência que objetos em movimento, 

quando não há ação de forças externas, tendem a continuar em movimento.  

Material: Um carrinho; Uma rampa de madeira; Duas bonecas (uma com 

cinto de segurança outra sem). 

Orientações para a equipe 1 desenvolver o experimento: 

O primeiro passo é colocar as duas bonecas sentadas dentro do carrinho, 

uma boneca estará com o cinto de segurança e a outra sem. Feito, empurrar 

esse carinho sobre a rampa de madeira até que ele bata sobre uma tábua.  A 

boneca que estará com o cinto de segurança não acontecerá nada, enquanto a 

outra que estiver sem o cinto será lançada para frente.  

Equipe 1, não se esqueçam, vocês devem mediar à discussão até que 

os demais alunos da sala cheguem  a conclusão que: O Princípio da Inércia, ou 

Primeira Lei de Newton, diz que "um objeto tende sempre a manter o seu estado 

de movimento, este podendo também ser o de repouso, se não houver a ação de 

forças externas".  (1ª Lei de Newton). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe 2: Ovo cru...ovo cozido. Comprovando a 1ª Lei de Newton 

Material: Um ovo cozido; Um ovo cru; Uma mesa. 

 

Orientações para a equipe 2 desenvolver o experimento: 

Equilibrar o ovo cozido em cima da mesa, logo em seguida rodar esse 

ovo cozido sobre a mesa. Feito, retirar a mão e observar. Pegar  então o ovo cru, 

colocar sobre a  mesa e rodar, Parar o ovo e retirar imediatamente a mão. 

Observar que o ovo cru continua a rodar.  Questionar: 

 Porque o ovo cru continuou a rodar? Enquanto o ovo cozido 

parou? 

Mediar à discussão dos resultados obtidos até que chegue a conclusão 

de que o  movimento do ovo cru se deve à parte líquida que continua em 

movimento depois de parar o ovo, pois a força aplicada para parar o ovo atuou 

apenas sobre a casca. A parte interna continuou a rodar, e quando retiramos a 

mão provocou o reinício do movimento do ovo.    

 

 

 

 

 

 

10ª Atividade 

 Para melhor entendimento desse  experimento  será exibido um vídeo 

denominado “Ovo cozido x ovo cru”, que faz a demonstração com explicações 

lógicas de inércia. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=nF9YXDpVrXs>. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nF9YXDpVrXs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe 3: Bolinha que cai no copo 

Material: 1 bolinha de ping pong; 1 cartolina; 1 copo.  

 

Orientações para a equipe 3 desenvolver o experimento: 

Colocar o copo em cima da mesa, em seguida colocar a cartolina em cima 

do copo. Equilibrar a bolinha de ping pong em cima da cartolina; Bater 

rapidamente sobre a cartolina fazendo com que a bolinha de ping pong caia 

dentro do copo. 

Mediar à discussão dos resultados obtidos até que chegue a conclusão de 

que a inércia é uma propriedade física da matéria (e segundo a Relatividade, 

também da energia). Considere um corpo não submetido à ação de forças ou 

submetido a um conjunto de forças de resultante nula; nesta condição esse 

corpo não sofre variação de velocidade. Isto significa que, se está parado, 

permanece parado, e se está em movimento, permanece em movimento e a sua 

velocidade se mantém constante. Tal princípio, formulado pela primeira vez por 

Galileu e, posteriormente, confirmada por Newton, é conhecido como primeiro 

princípio da Dinâmica (1ª lei de Newton) ou princípio da Inércia. Podemos 

interpretar seu enunciado da seguinte maneira: todos os corpos são 

"preguiçosos" e não desejam modificar seu estado de movimento: se estão em 

movimento, querem continuar em movimento; se estão parados, não desejam 

mover-se. Essa "preguiça" é chamada pelos físicos de Inércia e é característica 

de todos os corpos dotados de massa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe 4: Garrafa 'fixa'  

Material: 1 garrafa; 1 toalha; 1 mesa. 

 

Orientações para a equipe 4 desenvolver o experimento: 

Colocar sobre a mesa uma toalha; Colocar em cima da toalha a garrafa; 

Dar um puxão brusco na toalha de sob a garrafa, sem que essa se desloque.  

Mediar à discussão dos resultados obtidos até que chegue a conclusão de 

que todo corpo, atendendo à primeira lei de Newton ou Princípio da Inércia, diz 

"todo corpo em repouso, tende a permanecer em repouso", Qualquer tentativa de 

retirar do estado atual (repouso ou movimento) encontrará séria imposição. 

 

 

 

 

 

Equipe 5: 2ª Lei de Newton. 

Mostrar a relação de proporcionalidade entre força resultante, aceleração e 

massa.  

Material: Tijolos; Mesa.  

 

Orientações para a equipe 5 desenvolver o experimento: 

 Empurrar com o máximo de força com um tijolo: com o dedo mindinho; 

dois dedos quaisquer; uma mão; duas mãos. Um aluno deve se posicionar no 

final da mesa para não deixar o bloco cair no chão. Questionar:  

 Qual a relação entre a força resultante aplicada e aceleração?  

Agora empurrar  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe 5: 2ª Lei de Newton. 

Material: Tijolos; Mesa.  

Agora, analisar a intensidade da força aplicada pela mão de um dos 

alunos integrantes do grupo para fazer mover: 1 tijolo, 2 tijolos empilhados, 3 

tijolos empilhados e 4 tijolos empilhados (como demonstrado nas figuras abaixo).  

 

 

Orientações para a equipe 5 desenvolver o experimento: 

Fazer questionamentos até chegar a 2ª Lei de Newton. Caso tenham dificuldade 

para chegar ao enunciado, busquem ajuda no site <http://www.youtube.com> 

onde encontrarão diversas demonstrações.  

 

 

 

 

 

 

Questionar:  

 Qual a relação entre força resultante e 

massa?  

 

 Qual a relação entre massa e aceleração 

dos corpos?  

 

11ª Atividade 

PARA AS CINCO EQUIPES 

Construindo um Dinamômetro: 

Material: Uma régua de trinta centímetros; um barbante; um clipe; pedaços 

de fita adesiva (pode ser fita crepe); um elástico igual àquele utilizado para 

prender dinheiro; algumas caixinhas de fósforo com diferentes quantidades de 

areia, ou seja, com diferentes pesos.  

 

http://www.youtube.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construindo um Dinamômetro: 

O dinamômetro é um aparelho simples e muito comum nos laboratórios de 

ensino, cuja função é a de medir a intensidade de forças. Com materiais simples e 

do cotidiano podemos construir um aparelho similar ao dinamômetro e por meio 

dele comparar forças, utilizando para isso a deformação de uma mola.  

Montagem: 

O primeiro passo é amarrar uma ponta do elástico no clipe e a outra 

extremidade em um barbante. Feito, pegar a fita adesiva e fixar o barbante em 

uma das extremidades da régua de modo que a ponta do clipe coincida com algum 

dos traços de centímetro da régua. Com uma caneta “destaca texto” marcar esse 

local. Para evitar que o barbante solte, colocar bastante fita crepe. Agora, amarre 

um barbante em cada uma das caixas de fósforo, de modo que se forme uma 

pequena alça, pois será através desta que a caixa será presa ao clipe.  

O experimento está pronto!  

Pegar uma das caixas com areia, fixar no clipe e anotar quantos 

centímetros o elástico deformou, a seguir, repetir este mesmo procedimento com 

todas as outras caixas, uma de cada vez. RESPONDAM: 

 Por que o elástico altera conforme os diferentes pesos das caixas 

de fósforo?  

 Qual a diferença entre peso e massa? 

Será questionado até chegar à definição de peso de um corpo e dizer que a 

aceleração gravitacional é constante nas proximidades das superfícies e fazê-los 

observar que quanto maior a massa, maior o peso de um corpo. Sendo a massa e 

o peso conhecidos, calcular por meio de F = massa x aceleração, a aceleração da 

gravidade.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12ª Atividade: Jogos de simulação no laboratório de informática 

 

No laboratório de informática realizem jogos de simulação que envolvem os 

conteúdos trabalhados nas Leis de Newton. 

 

 Simulação que relaciona a massa do objeto, a intensidade da força aplicada  

para o objeto se deslocar e o tempo de interação da pessoa com o objeto. (2ª Lei  de  

Newton).  Disponível  no  endereço:  

<http://www.labvirt.fe.usp.br/simulacoes/fisica/sim_mecanica_impulso.htm  >.  

 Simulação que demonstra a interferência do atrito no movimento de uma bola de  

boliche  em  diferentes  superfícies.     Disponível  no endereço:  

<http://www.labvirt.fe.usp.br/simulacoes/fisica/sim_dinamica_misteriotelas.htm> 

 Simulação: Aprendendo  as  leis  de  Newton  com  carrinhos  de  rolimã.  

Disponível  em:  

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/995/fis1_ativ1.swf>.  

 

 

3ª LEI DE NEWTON 

Agora que vocês já conhecem a 1ª e a 2ª Lei de Newton por meio de 

demonstrações, cada equipe buscará uma forma de demonstrar a 3ª lei de 

Newton. 

Usem a criatividade e não esqueçam, deverão apresentar a demonstração 

para os demais alunos da sala.  

Procurem conversar entre as equipes para não apresentarem a mesma 

demonstração. 

Observação: Façam registros das demonstrações.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/08inercia.jpg 

 

 

 

 

 

 

  

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS AO PROFESSOR 

ATIVIDADES 9, 10, 11 e 12  

 

Essas atividades pretenderam mostrar que é possível trabalhar os 

conteúdos físicos em sala de aula aplicando recursos simples como demonstrações 

e simulações, que facilitam a compreensão do assunto pelos educandos e tornam 

as aulas mais dinâmicas. 

As atividades com recursos diversificados podem tornar os conteúdos mais 

compreensíveis e acessíveis, facilitando que a aprendizagem ocorra, de forma que 

os alunos aprendam sem perceber que estão aprendendo e também possibilitando 

que façam uma contextualização das leis de Newton com as atividades que 

normalmente desenvolvem em seu dia a dia. 

Para abordar as “Leis de Newton”, atividade 9, foi selecionado um vídeo que 

fala sobre Isaac Newton. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=4ZIYMmJ2ewE> Esse vídeo apresenta um 

pouco da biografia e da bibliografia do cientista. Após exibição será feito alguns 

questionamentos sobre a vida de Isaac Newton, que provavelmente  terão 

dificuldades em responder, assistindo somente ao vídeo. Dessa forma, serão 

orientados a buscar respostas no laboratório de informática no site 

<http://www.sofisica.com.br/conteudos/Biografias/Isaac_Newton.php>. Para essa 

atividade deverão ainda selecionar uma imagem para ser usada no final da 

implementação, quando forem montar um mural explicativo, mostrando todos os 

trabalhos desenvolvidos.  

Na atividade 10, as mesmas equipes das atividades anteriores, 

demonstrarão a 1ª e a 2ª “Lei de Newton”,  foram selecionados cinco experimentos, 

um para cada equipe. E as explicações de como montá-los foi descrito no próprio 

material, para que o aluno entenda o que e como vai demonstrar.  

 

 

 

 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/08inercia.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=4ZIYMmJ2ewE
http://www.sofisica.com.br/conteudos/Biografias/Isaac_Newton.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13ª Atividade 

 

Em equipe analisem as 6 tirinhas que estão sendo exibidas na TV multimídia e 

relacione com os conceitos físicos contidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atividade 11 é destinada a todas as equipes, onde construirá um 

dinamômetro, aparelho simples e muito comum nos laboratórios de ensino, cuja 

função é a de medir a intensidade de forças. Nessa atividade observarão que com 

materiais simples e do cotidiano pode-se construir um aparelho similar ao 

dinamômetro e por meio dele comparar forças, utilizando para isso a deformação 

de uma mola.  

A atividade 12 refere-se a 3ª “Lei de Newton”, primeiro será exibido um vídeo 

“O  Mundo  de  Beakman”  - Ação e Reação,  com duração de sete minutos, 

disponível em <http:// http://www.youtube.com/watch?v=QpwS-Dsolxo. Onde  se  

explica  a terceira Lei. Após a exibição  e discussão,  os  alunos  buscarão formas 

de demonstrá-la . Cada equipe apresentará uma forma de demonstrar essa lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS AO PROFESSOR 

ATIVIDADES 13 

 

Para completar as atividades será exibido no Data Show, 6 tirinhas, onde 

nas três primeiras os interlocutores conversam inserindo as leis de Newton no 

diálogo.  E as três últimas são imagens de ações que podem ser relaionadas com 

as referidas leis. 

As tirinhas foram retiradas dos seguintes endereços: 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/940garfieldin.jpg 

http://www.fisicanacuca.xpg.com.br/3_lei_de_newton.htm 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/galeria/imagem 

http://www.crv.educacao.mg.gov.br  

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QpwS-Dsolxo
http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/940garfieldin.jpg
http://www.fisicanacuca.xpg.com.br/3_lei_de_newton.htm
http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index.aspx?ID_OBJETO=103498&tipo=ob&cp=780031&cb=&n1=&n2=Roteiros%20de%20Atividades&n3=Ensino%20M%C3%A9dio&n4=F%C3%ADsica&b=s


                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Aqui vocês deverão expor todo material coletado durante a implementação do 

material didático.  

Faça um mural explicativo com as fotos das experiências.  

Os alunos que filmaram e postaram no site http://www.youtube.com, devem 

expor o endereço de acesso no mural apresentando explicações sobre os mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª  AÇÃO  

MURAL EXPLICATIVO 

 
 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS AO PROFESSOR 

3ª AÇÃO 

Esse é o momento de apresentar a comunidade escolar, as atividades 

desenvolvidas. As equipes se organizarão para montar um painel explicativo, de 

todas as atividades. O objetivo é que consigam relacionar os primeiros conceitos 

abordados até a 3ª lei de forma sequencial. Assim, quem parar para analisar o 

painel, verá o conteúdo força e movimento explicado detalhadamente e com 

demonstrações no pátio da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos refazer o questionário inicial para verificarmos se houve mudança na 

concepção que tinham em relação aos conceitos trabalhados. 

 

 

1-Quando aplicamos uma força (um empurrão) a um bloco ele entra em movimento, o 

que faz com que ele pare depois de certo instante? 

    (  ) a força inicial vai se gastando até ele parar. 

    (  ) uma força contrária que atua no bloco. 

    (  ) o movimento dele acaba naturalmente. 

2- Se empurrarmos (com a mesma força) o bloco sobre duas superfícies diferentes, 

uma áspera e outra lisa, o que acontecerá? 

     (  ) na lisa o bloco irá mais longe.  (  ) na áspera o bloco irá mais longe. 

     (  ) irá à mesma distância se a força for a mesma. 

3- O que é  responsável  pelo movimento  de  um corpo que está em velocidade 

constante (MRU)? 

     (   ) nada.   (   ) uma força, ou forças, aplicada a ele.  (   ) a gravidade da Terra. 

 

4- O que é responsável pela alteração do movimento de um corpo qualquer? Por 

exemplo, aumentar ou diminuir a velocidade.   

(   ) nada, ele pode mudar seu movimento sozinho.  

(   ) uma força, ou forças, aplicada a ele.  

(   ) outra coisa:___________________________  

4ª AÇÃO 

QUESTIONÁRIO FINAL e 

avaliação 

 
 



5- Você está dirigindo um carro e seu (sua) amigo (a) está dirigindo outro carro. Ambos, 

um ao lado outro, numa mesma rodovia, com a mesma velocidade e com o mesmo 

sentido. Em relação a um observador parado à margem da estrada, você está em: 

                (  ) repouso                 (  ) movimento 

   E em relação a seu (sua) amigo (a), você está em: 

               (  ) repouso                 (  ) movimento 

 6- De suas respostas você pode concluir que:  

 (  ) o estado de repouso ou de movimento é relativo, pois depende do  referencial do 

observador. 

      ( ) o estado de repouso ou de movimento não depende do referencial do  

observador 

7- Considere uma pedra lançada verticalmente para cima por uma pessoa em pé sobre 

a carroceria de um caminhão que se desloca em linha reta horizontal com velocidade 

não variável. Despreze a resistência do ar.  

    a) Você poderá concluir que: 

   (  ) a pedra cairá na frente do lançador. 

   (  ) a pedra cairá na mão do lançador. 

   (  ) a pedra cairá atrás do lançador. 

   b) Para o lançador, a pedra descreverá: 

 

  (  ) uma linha reta vertical de subida e descida 

  (  ) uma arco de parábola  

  (  ) uma linha reta horizontal 

 

c) Para um observador parado à beira da estrada, a pedra descreverá: 

 

 (  ) uma linha reta vertical de subida e descida 

 (  ) um arco de parábola 

 (  ) uma linha reta horizontal 

 



8- Um carrinho se desloca com um bloco livre sobre ele até encontrar um anteparo fixo. 

O que acontecerá com o bloco quando o carrinho bater no anteparo?  

   (   ) vai sair voando.  

   (   ) vai ficar sobre o carrinho.  

   (   ) vai sair reto para frente.  

 

9- No mesmo carrinho da questão anterior, o que acontecerá com o bloco que está 

sobre o carrinho se for dado um grande impulso ao carrinho?  

   (   ) carrinho e bloco se moverão juntos.  

   (   ) o bloco vai ficar parado e o carrinho não.  

   (   ) ambos se moverão, porém, em sentidos opostos.  

 10- Dois alunos de massas diferentes estão sentados, cada um sobre uma plataforma 

com rodas. Um terceiro aluno deseja movê-los com a mesma aceleração. Para isso, 

deve aplicar uma força:  

   (   ) maior no aluno de maior massa.  

   (   ) maior no aluno de menor massa.  

   (   ) igual nos dois alunos.  

 11- Dois alunos estão sentados sobre plataformas com rodas. Caso um desses alunos 

empurre o outro. O que acontecerá?  

   (   ) apenas o aluno que empurrou se movimenta.  

   (   ) apenas o aluno que foi empurrado se movimenta.  

   (   ) ambos se movimentam, porém em sentidos contrários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS AO PROFESSOR 

4ª AÇÃO 

Aqui será reaplicado o questionário inicial, para ver se ouve melhor desempenho 

dos participantes. Na sequência será entregue os dois questionários, inicial e final, 

corrigidos. Dessa forma, eles próprios observaram a evolução que tiveram após 

participação   no projeto.  
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