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Resumo 

 

Sabe-se que os fenômenos físicos estão presentes em nosso 

cotidiano, porém os alunos do Ensino Médio em geral não 

percebem a relação entre seu cotidiano e os conteúdos de 

Física. Tal fato ocasiona um rendimento insuficiente na 

disciplina, discutido na primeira Semana Pedagógica de 2013 

do Colégio Estadual Wolff Klabin em Telêmaco Borba. Esta 

proposta, que faz parte do Programa de Desenvolvimento 

Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, 

propõe-se a investigar as contribuições do uso de mapas 

conceituais e de experimentos sobre Termodinâmica, 

relacionando tais experimentos a fatos cotidianos pesquisados 

pelos alunos do Ensino Médio. A metodologia utilizada será a 

de pesquisa-ação efetivada por observação participante durante 

as aulas de uma turma de segunda série do ensino médio, por 

meio de pesquisa, mapas conceituais, execução de experimento 

e relato das atividades realizadas com os alunos. Espera-se que 

os alunos possam relacionar os conteúdos de Física da segunda 

série com sua prática social, desenvolvendo o gosto pela 

ciência, e a física em particular, melhorando o rendimento 

escolar. 
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Ensinar é um exercício de imortalidade. 

Continuamos a viver naqueles cujos olhos 

aprenderam a ver o mundo pela magia da 

nossa palavra.  

(Rubem Alves) 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este Caderno Pedagógico é uma das produções que resultam da formação continuada dos 

professores da Rede Pública do Estado do Paraná no Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE), edição de 2013. 

De acordo com o Projeto de Intervenção, elaborado no primeiro semestre do referido 

Programa, a proposta de tratar das questões relativas ao processo ensino-aprendizagem na 

disciplina de Física, no Colégio Estadual Wolff Klabin em Telêmaco Borba, culminou nas 

pesquisas para elaboração do Projeto de Intervenção Pedagógica e com a composição deste 

Caderno, que pretende subsidiar a prática pedagógica com alunos da segunda série do 

Ensino Médio, nos conteúdos de Termodinâmica. 

O desenvolvimento deste Caderno partiu da investigação das situações que se apresentam 

no interior da escola, e propõe encaminhamentos metodológicos que possam despertar o 

interesse do aluno pela disciplina, assim como estabelecer uma prática pedagógica que 

esteja pautada na aprendizagem significativa, no diálogo com os alunos e ainda, na 

possibilidade de relacionar fenômenos do seu cotidiano com os conteúdos abordados. 

Embora com o título escolhido: “Mapas Conceituais e Experimentos: possibilidades no 

ensino de Física”, a expectativa de que este Caderno Pedagógico traga receitas prontas 

MAPAS CONCEITUAIS E 
EXPERIMENTOS: POSSIBILIDADES 
NO ENSINO DE FI SICA 



para confecção dos mapas ou para a realização de práticas experimentais deve ser desfeita, 

pois se compreende que, assim como na construção de cada mapa ou na realização de cada 

prática experimental, as possibilidades são inúmeras.  

Dessa forma, o objetivo deste Caderno é propor a quebra de paradigmas no 

encaminhamento metodológico conhecido (e pouco praticado) pela maioria dos docentes 

da disciplina de Física, aliando conceitos de mapas conceituais a práticas experimentais, 

com o objetivo de permitir aos alunos uma visão ampla dos fenômenos da Termodinâmica, 

bem como identificar os conceitos mais importantes e relacioná-los na construção do 

conhecimento dos fenômenos físicos. 

Na seção 1, são descritos os encaminhamentos metodológicos para efetivação da proposta. 

Trata-se da construção de mapas conceituais como objetos educacionais que podem 

conduzir a uma aprendizagem significativa, de modo simultâneo a realização de práticas 

experimentais, o que amplia as possibilidades de relacionar os fenômenos físicos estudados 

ao cotidiano do aluno.  

A segunda seção apresenta num primeiro momento atividades que permitem relacionar 

fenômenos físicos da Termodinâmica ao cotidiano dos estudantes, além da realização do 

primeiro mapa conceitual geral sobre o conteúdo abordado. 

Num segundo momento, apresentam-se atividades que visam desenvolver os conteúdos de 

Termodinâmica conforme o Plano de Trabalho Docente (PTD) da série, estruturado da 

seguinte maneira:  

 Explanação inicial 

 Construção de mapa conceitual inicial 

 Desenvolvimento da prática  

 Reescrita do mapa conceitual  

 Síntese integradora 

No decorrer desta segunda seção, são indicados em quadros específicos para o professor, 

conclusões das práticas experimentais propostas, além da apresentação de referenciais e 

procedimentos metodológicos relacionados a cada conteúdo, o que engloba a indicação de 

sites, repositórios, teses e materiais instrucionais diversos. 



Na seção 3 encontram-se as considerações finais sobre a elaboração do Caderno, assim 

como as possibilidades e expectativas na implementação em sala de aula do material 

proposto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seçã o 1 

ENCAMINHAMENTOS METODOLO GICOS 

Pensava que nós seguíamos caminhos já feitos, 

mas parece que não os há. O nosso ir faz o 

caminho.  
(C. S. Lewis) 

A grande maioria dos professores de Física da Rede Pública Estadual paranaense 

considera, a partir de reflexões sobre as Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação 

Básica, que a experimentação é “mais um componente, não o único, na implementação de 

uma proposta de ensino centrada no conhecimento.” (DCOE – Física, p. 74).  

É consenso ainda entre os professores e pesquisadores que as atividades experimentais 

podem – e devem – também relacionar os conceitos da disciplina a partir de aspectos 

cotidianos. Contudo, ao considerar a necessidade de relacionar os conceitos estudados ao 

cotidiano, por vezes, na busca de significação para os conteúdos, muitos dos professores, 

acabam confundindo aprendizagem significativa com contextualização do conteúdo.  

Ao buscar as relações entre o conteúdo e o cotidiano dos alunos, não se pode minimizar a 

realidade de que o conhecimento historicamente produzido não “cabe” no cotidiano. Essa 

discussão é feita por Santos (2005), que diz: “limitar-se a discutir aspectos do cotidiano 

que interessam ao aluno, é negar-lhe a possibilidade de ampliar horizontes.” Dessa forma, 

além de criar as metáforas para que o conhecimento seja mais próximo do aluno, o 

professor tem que “cuidar” para não superficializar o conteúdo, esvaziando-o dos seus 

significados científicos. 

O desenvolvimento dos conteúdos de Termodinâmica, sempre considerando suas relações 

cotidianas pode “empobrecer” as possibilidades de relação entre o conteúdo e o 

conhecimento prévio do aluno. Por outro lado, para que se estabeleça aprendizagem 

significativa, há necessidade de que o professor não apenas saiba que o educando traz um 

conhecimento empírico, espontâneo, das suas relações cotidianas, mas também que aguce 

as contradições dos alunos e localize “as limitações desse conhecimento, quando cotejado 



com o conhecimento científico, com a finalidade de propiciar um distanciamento crítico do 

educando, ao se defrontar com o conhecimento que ele já possui” (DELIZOICOV, 

ANGOTTI e PERNAMBUCANO; 2002, p.199). É mister partir, de alguma forma, daquilo 

que o aluno sabe, quer esteja cientificamente correto ou não. 

Nesse sentido é necessário estabelecer o diálogo com os alunos, de tal modo que se 

possibilite aos mesmos a prática de resgatar conhecimentos, de pesquisar, de solicitar 

maiores informações, de problematizar o conteúdo. Tal procedimento se faz necessário, 

pois mesmo as construções científicas ou conceitos aceitos como corretos, devem ser 

passíveis de questionamentos, e o professor deve chamar atenção dos alunos para o fato de 

que não há verdades absolutas, e que a Ciência está em construção. Não há nada pronto e 

acabado, mesmo nas Ciências denominadas “exatas”. 

A “aprendizagem significativa caracteriza-se pela interação entre o novo conhecimento e 

conhecimento prévio” (MOREIRA e VEIT; 2010, p.89), conhecimento este que por vezes 

não é “encontrado” por meio das práticas pedagógicas comumente utilizadas. Dessa 

maneira se propõe que a construção de mapas conceituais seja aliada do professor e dos 

alunos na “descoberta” de caminhos de aprendizagem mais eficazes e significativos. 

1.1 - MAPAS CONCEITUAIS 

Os mapas conceituais serão utilizados nessa proposta como objeto educacional, pois a 

elaboração de mapas conceituais é uma estratégia para elencar os conhecimentos prévios 

ou espontâneos dos alunos com relação aos conceitos estudados, possibilitando que os 

alunos reflitam sobre seus próprios processos cognitivos, resultando em uma aprendizagem 

significativa. (MOREIRA e VEIT; 2010, p.101). 

Para que se efetive uma aprendizagem significativa, devemos levar em consideração pelo 

menos três condições no preparo das aulas (conforme NOVAK e CAÑAS, 2010): 

1. O material a ser utilizado deve ser conceitualmente claro e apresentado com 

linguagem e exemplos relacionáveis com o conhecimento anterior do aprendiz. 

2. O aprendiz deve possuir conhecimento anterior relevante. 

3. O aprendiz precisa ter vontade de aprender de modo significativo. 

A construção dos mapas conceituais permitirá ao professor visualizar as relações que os 

alunos já realizam, assim como propiciará a terceira condição, despertando no aluno a 



vontade de aprender, a partir do momento em que se envolve na construção dos mapas. 

Considerando Almeida (2004 p.23), que nos diz que quando permitimos que os alunos 

expressem suas ideias, por escrito ou oralmente, eles vão criando sobre o que aprendem, e 

tomam consciência do que aprenderam, e que o professor por sua vez, é capaz de 

compreender se o que os alunos estão transmitindo é resultado de um processo de 

aprendizagem significativo. 

Nesse sentido, vale ressaltar o que afirma o professor Marco Antonio Moreira (2005):  

 

Os conhecimentos prévios dos alunos são explicações que são 

reformulações da experiência. Tais explicações podem ser aceitas no 

contexto cientifico ou não. No primeiro caso, são válidas por que 

atendem aos critérios de validade da ciência; no segundo, podem ser 

validas porque são aceitas no cotidiano. Então, ambas são validas 

dependendo de onde são aceitas. E essas explicações se dão na 

linguagem. 

 

Portanto, é importante que o professor esteja atento as expressões escritas e explicadas 

oralmente pelos alunos na construção dos mapas, pois estas podem indicar conceitos que 

foram (ou não) aprendidos. 

Para que a elaboração dos mapas conceituais na sala de aula possa auxiliar o professor a 

compreender quais as relações que seus alunos são capazes de fazer sobre os conteúdos 

estudados, sugere-se o seguinte roteiro (adaptado de NOVAK e CAÑAS; 2010):  

 Iniciar com uma área de conhecimento que seja bastante familiar aos alunos que 

irão elaborar o mapa conceitual; 

 Criar um contexto (texto, atividade, problema, imagem, filme, etc.) no qual se 

possa estabelecer a questão focal, ou seja, o conteúdo que se pretende explorar; 

 Identificar conceitos-chave que se aplicam a esse domínio. O ideal é que se 

escrevam entre quinze e vinte e cinco conceitos – do  mais geral e inclusivo para o 

mais específico e menos geral; 

 Elaborar um mapa conceitual preliminar. Os conceitos listados anteriormente 

podem, ou não, serem todos utilizados e uma sugestão é escrevê-los em “post-it”;  



 Revisar o mapa preliminar (o que envolve adicionar e/ou suprimir conceitos); 

 Buscar ligações cruzadas, isto é, identificar o modo como se relacionam todos os 

conceitos;  

 Estabelecer palavras que interliguem conceitos; 

 Identificar e escolher e as ligações cruzadas mais evidentes e úteis; 

 Finalizar o mapa posicionando os conceitos com clareza em uma estrutura estética 

pra apresentação final. 

É importante destacar que não existe um “mapa certo”, um “modelo” ou “base” para 

construção de qualquer mapa conceitual, pois cada um dos mapas construídos em sala de 

aula no contexto dessa proposta deve ser interpretado como uma das muitas possíveis 

representações de um conceito. 

Após as interferências, análises, descrições, sínteses de atividades experimentais e 

produção de novos mapas conceituais, pode-se confrontar o conhecimento considerado 

como prévio ou espontâneo, com o conhecimento científico apropriado construído no 

decorrer das aulas que resultaram da construção inicial, ao se proceder a análise dos mapas. 

Abaixo, como exemplo, mapa conceitual que explicita o mapa conceitual: 

 

 Fonte: http://www.ufrgs.br/trajetoriascriativas/Joomla/images/mapa_conceitual_new.jpg 

http://www.ufrgs.br/trajetoriascriativas/Joomla/images/mapa_conceitual_new.jpg


1.2 – PRÁTICAS EXPERIMENTAIS 

As práticas experimentais propostas (descritas a seguir, na Seção 2) têm como objetivo 

contribuir para a construção do conhecimento, trabalhando com os conceitos indicados 

pelo Plano de Trabalho Docente (PTD) para a segunda série do Ensino Médio, extraído da 

Proposta Pedagógica Curricular da disciplina de Física do Colégio Estadual Wolff Klabin 

em Telêmaco Borba. 

Cabe aqui levar em conta Almeida (2004, p.30): “Embora seja indispensável para uma boa 

aprendizagem da Física que um estudante tenha aulas no laboratório, este tipo de aulas não 

é uma panaceia universal, (...)”, ou seja, não temos a pretensão de ter nas aulas de 

laboratório o “remédio” para todos os males da falta de rendimento dos estudantes na 

disciplina.  

Como afirmado anteriormente, a experimentação é um dos componentes necessários à 

implementação de uma proposta de ensino cujo centro é o conhecimento. Na busca desse 

conhecimento, o papel do componente experimental, no processo ensino-aprendizagem, 

deve ser desenvolvido por meio de atividades que permitam ao aluno refletir e questionar. 

(DCOE Física 2008 p. 74; ROSA 2003, p. 25). 

Nesse sentido, ao propor práticas experimentais, deve-se levar em consideração que as 

mesmas deverão partir das discussões sobre os conteúdos, tendo em vista os 

conhecimentos prévios ou espontâneos dos alunos, devendo ser problematizadas pelo 

professor, em conformidade com as proposições das DCOE – Física (2008, p.73). 

As DCOE - Física (2008) ainda indicam que a experimentação não deve servir apenas para 

explicar um fenômeno físico, mas deve permitir aos estudantes a formulação de hipóteses 

que expliquem as questões problematizadas. Assim, conforme Rosa (2003 pp. 22 e 23): “o 

ensino experimental apresenta uma significativa contribuição no âmbito da relação entre os 

conceitos científicos e os conceitos cotidianos”, o que fortalecerá a construção do 

conhecimento, como anteriormente discutido, na introdução desta primeira seção. 

Pela realização de práticas experimentais no laboratório, tendo em vista os protocolos e as 

preparações adequadas, espera-se que os alunos aprendam. Neste sentido, Almeida (2004, 

p. 31) descreve algumas atitudes para se levar em consideração num trabalho realizado em 

laboratório: 



 À exposição prévia das ideias dos alunos que vão efectuar (sic) as experiências; 

 À discussão dos tipos de montagens experimentais utilizados e dos cuidados a ter 

nessas montagens, com vista aos resultados esperados e às aproximações 

efectuadas (sic); 

 À abordagem consciente dos conceitos envolvidos na experiência; 

 À consequente realização experimental – efectuada (sic) nas condições e com os 

cuidados que lhe são indicadas pelo professor; 

 Aos cuidados a ter nas medições e à noção de erro experimental; 

 À compreensão das observações efectuadas (sic), sejam estas as previstas ou 

diferentes das previstas; 

 À consolidação de esquemas conceptuais correctos (sic) ou à eventuais alterações a 

introduzir nos seus esquemas prévios de entendimento das leis e dos conceitos 

físicos envolvidos na experiência em causa; 

Na sequencia deste Caderno Pedagógico (Seção 2: ATIVIDADES), estão descritos os 

procedimentos na abordagem dos conteúdos de Termodinâmica, considerando as atitudes 

descritas acima, inclusive no uso de mapas conceituais para exposição prévia das ideias 

dos alunos, assim como nas eventuais alterações dos mesmos que se fizerem necessárias 

após a realização das práticas experimentais. 

  



Seçã o 2  

ATIVIDADES 

A inteligência não só consiste no conhecimento, 

mas também na destreza de aplicar o 

conhecimento na prática.  
(Aristóteles) 

 

1º momento: Relacionar os fenômenos físic os da Termodinâmica com 

fatos do cotidiano dos alunos.  

Aluno (a), responda: 

QUAIS SÃO OS FENÔMENOS RELACIONADOS AO AQUECIMENTO E AO 

RESFRIAMENTO? (GREF, 2005) 

 

Provavelmente, serão relacionados desde fenômenos climáticos, como “verão”, 

“inverno”, “geada”;  até alimentos, tais como “sorvete”, “café”, “leite derramado” 

etc... 

Nesse momento, o professor pode lançar mão de recursos como imagens, que 

podem ser desde recortes de revistas e jornais colados em folhas sulfite, imagens 

projetadas, ou ainda por meio da TV Multimídia. O importante é que os alunos 

possam visualizar “objetos” ou “fenômenos” que serão estudados no 

desenvolvimento da proposta. 

Outra sugestão: para as discussões o professor pode levar para a sala de aula 

o vídeo da abertura do desenho animado Os Flintstones, e solicitar aos alunos 

que elenquem situações possíveis relacionadas ao avanço tecnológico, e que 

permitem que não vivamos mais na “idade da pedra” que o desenho retrata.  

(Disponível em:  http://www.youtube.com/watch?v=M9hu0xk61fk) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=M9hu0xk61fk


Para que possamos dar continuidade ao desenvolvimento das atividades, prevemos alguns 

elementos possíveis: 

Água, gelo, fogo, termômetro, geladeira, freezer, sol, lâmpadas, calor, chuveiro, fogão, 

energia elétrica, motor, gerador, ventilador, combustíveis, etc. 

Mas entendemos que você pode ter escrito muitos outros, iguais ou diferentes destes, por 

isso, agora é a hora de realizarmos nossa primeira atividade com mapas conceituais: 

 

 

Na sequência, o professor fará uma síntese dos trabalhos produzidos pelos estudantes 

elaborando um único mapa conceitual com a contribuição de cada dupla.  

 

Neste momento, é possível solicitar que os alunos construam um primeiro mapa de 

conceitos que devem ser relacionados com as ideias que tiveram sobre os 

fenômenos térmicos. Proponha a atividade em duplas. Eles poderão realizar a 

atividade conforme descrito na Seção 1, item 1.1 deste Caderno Pedagógico.

Caso o professor nunca tenha utilizado essa ferramenta de 

aprendizagem, sugere-se também a leitura do texto “Os mapas conceituais e o 

auxílio na orientação da Iniciação Científica”, disponível no endereço eletrônico: 

http://www.ufrgs.br/trajetoriascriativas/Joomla/index.php/iniciacao-

cientifica/mapa-conceitual/os-mapas-conceituais-e-o-auxilio-na-orientacao-da-

iniciacao-cientifica/109, para que o professor aprofunde seu conhecimento sobre 

mapas conceituais. 

De posse dos mapas construídos, o professor pode fazer novas relações entre os 

conceitos que surgiram e delinear questões que poderão ser tratadas de modo 

conceitual e experimental. 

 

 

http://www.ufrgs.br/trajetoriascriativas/Joomla/index.php/iniciacao-cientifica/mapa-conceitual/os-mapas-conceituais-e-o-auxilio-na-orientacao-da-iniciacao-cientifica/109
http://www.ufrgs.br/trajetoriascriativas/Joomla/index.php/iniciacao-cientifica/mapa-conceitual/os-mapas-conceituais-e-o-auxilio-na-orientacao-da-iniciacao-cientifica/109
http://www.ufrgs.br/trajetoriascriativas/Joomla/index.php/iniciacao-cientifica/mapa-conceitual/os-mapas-conceituais-e-o-auxilio-na-orientacao-da-iniciacao-cientifica/109
http://www.ufrgs.br/trajetoriascriativas/Joomla/index.php/iniciacao-cientifica/mapa-conceitual/os-mapas-conceituais-e-o-auxilio-na-orientacao-da-iniciacao-cientifica/109
http://www.ufrgs.br/trajetoriascriativas/Joomla/index.php/iniciacao-cientifica/mapa-conceitual/os-mapas-conceituais-e-o-auxilio-na-orientacao-da-iniciacao-cientifica/109
http://www.ufrgs.br/trajetoriascriativas/Joomla/index.php/iniciacao-cientifica/mapa-conceitual/os-mapas-conceituais-e-o-auxilio-na-orientacao-da-iniciacao-cientifica/109


 

 

Ainda nesta primeira etapa, para estabelecer relações entre os fenômenos físicos da 

Termodinâmica com fatos do cotidiano, vamos realizar algumas práticas experimentais. 

Antes de realizá-las, você dará sua opinião sobre o que acontecerá em cada uma das 

situações propostas, completando a tabela: 

Objetos educacionais necessários: água; álcool; bexigas; cobertor; xícara de 

alumínio; copo de papel; xícara de porcelana; gelo; haste metálica; isqueiro; lamparina; 

palha de aço; papel sulfite; termômetro; tubo de ensaio. 

 

 

ANTES EXPERIMENTO DEPOIS 

 

 

Quebre um ou dois cubos de 

gelo e coloque no fundo de 
um tubo de ensaio. Em 

seguida, cubra o gelo com 

palha de aço e aqueça o tubo 
a partir da boca. O que 

acontece? 

 

Atenção! 

Um dos aspectos do desenho animado Os Flintstones que pode servir como forma 

de iniciar a discussão sobre o princípio de funcionamento de algumas máquinas, é o 

automóvel; outros, o refrigerador, ou questões relacionadas à queima de combustível 

para geração de energia elétrica, por exemplo. 

Entende-se que a gama de elementos que podem surgir é quase que impossível de se 

prever, mas ao professor cabe o direcionamento para que sejam desenvolvidos em 

sala de aula os conceitos pertinentes ao conteúdo proposto, que é a Termodinâmica. 

Cabe, porém, ressaltar a importância de permitir a livre expressão dos alunos de 

modo que seus interesses possam levá-los a construção novos conhecimentos, que 

não podem ser ignorados, mas tratados em momento oportuno. 



 Pense que um copo de papel 

serviria como panela em uma 

situação qualquer. Coloque 

água no copo e aqueça no 
fogo. Da mesma forma, tente 

isso com uma bexiga com um 

pouco de água dentro. O que 
acontece com o copo de papel 

e com a borracha/bexiga? 

 

 Enrole uma folha de papel 

sulfite bem justa a uma haste 
metálica e coloque fogo nesta 

haste. O que acontecerá com 

o papel? 

 

 Ferva água em um recipiente 

qualquer. Coloque a  água 

aquecida na xícaras de 

alumínio e na xícara de 
porcelana.  Qual a diferença? 

 

 De posse de um termômetro, 

faça a leitura de sua medida 
em temperatura ambiente. 

Logo depois, enrole-o 

cuidadosamente num cobertor 

e aguarde alguns minutos. O 
que ocorrerá com a nova 

medida realizada passados 

tais minutos? 

 

 O que você acha que 

aconteceria com a 

temperatura de uma moeda 

que fosse “atingida” por 
golpes de um martelo? 

 

 

Comparar suas respostas e discutir com a turma. 



 

  

O objetivo destas práticas é verificar com eventos simples as relações entre 

temperatura e calor, assim como permitir que os alunos reflitam sobre a 

necessidade de saber mais sobre os conteúdos para explicar os fenômenos de 

forma correta. 

“Apresentam-se situações reais que os alunos conhecem e presenciam e que estão 

envolvidas nos temas, embora também exijam, para interpretá-las, a introdução 

dos conhecimentos contidos nas teorias científicas” (DELIZOICOV, 

ANGOTTI E PERNAMBUCANO, 2002, p.200) 

Conclusões da atividade proposta: 

 A fusão do gelo não ocorre, pois a condução não será suficiente;  

 Os materiais não mudam enquanto tiver água para vaporizar;  

 No metal há fluxo de calor, o que impede o papel de queimar;  

 Metal como melhor condutor do que a porcelana;  

 Cobertor é isolante térmico;  

 A moeda aquece, pois as moléculas se agitam com os golpes. 

Observe que são vários fenômenos e conceitos que podem ser explorados, 

que demandarão diálogo com os alunos. A partir desta etapa, as práticas 

experimentais e a construção dos mapas serão encaminhados de acordo com 

o PTD da série, cabendo ao professor mais uma vez explicitar aos alunos os 

objetivos e a metodologia proposta para que a aprendizagem ocorra. 

 



2º momento: Desenvolvimento dos conteúdos de Termodinâmica.  

CALOR X TEMPERATURA 

As sensações de frio e calor são experimentadas desde o nascimento. Situações 

relacionadas a estas sensações são fáceis de lembrar: por exemplo, ao tomarmos banho, a 

água pode estar muito quente ou muito fria; num dia frio nos agasalhamos e num dia 

quente vestimos roupas leves, etc. Mas será que apenas nossas sensações seriam capazes 

de mensurar a temperatura de alguma forma? 

 

 

 

O principal elemento a ser considerado ao iniciar as atividades relativas aos 

fenômenos de resfriamento e aquecimento é a distinção entre os conceitos de calor 

e temperatura e seus significados expressos pela termodinâmica que diferem 

daqueles do senso comum 

Veja mais em:  

1)“A natureza do conhecimento científico e o ensino de ciências” disponível em: 

http://fep.if.usp.br/~profis/arquivos/vienpec/CR2/p452.pdf 

2) “Uma proposta de perfil conceitual para o conceito de calor” disponível em: 

http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/iiienpec/Atas%20em%20html/o123.htm 

3) “Discussão conceitual para o equilíbrio térmico” disponível em: 

https://journal.ufsc.br/index.php/fisica/article/viewFile/6431/5947 

4) “Entrevista com o Conde Rumford: da teoria do calórico ao calor como forma 

de movimento” http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol10/Num1/a02.pdf 

 

http://fep.if.usp.br/~profis/arquivos/vienpec/CR2/p452.pdf
http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/iiienpec/Atas%20em%20html/o123.htm
https://journal.ufsc.br/index.php/fisica/article/viewFile/6431/5947
http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol10/Num1/a02.pdf


 

Objetos educacionais necessários: água em temperatura ambiente, água gelada, 

água quente, três recipientes; isqueiro e barra de ferro.  

 

 

1. Coloque uma mão no recipiente com água quente e a outra no recipiente com água 

gelada por alguns segundos. Tire-as simultaneamente e mergulhe no recipiente com 

água a temperatura ambiente. Qual a sensação em cada uma das mãos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Aqueça a barra de ferro por alguns instantes e depois a coloque no recipiente com 

água fria. O que aconteceu com a temperatura da água? Explique por que isso 

ocorreu. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Esta atividade tem como objetivo verificar com eventos do cotidiano as relações entre 

temperatura e calor, e servirá como subsídio para discussões em classe que estabeleçam a 

construção do conceito de calor como energia, e temperatura como variação dessa 

energia. 



 

 

Após as discussões com a turma e o professor, 

É tempo de leitura: 

Conclusões: 

1. A sensação térmica em cada uma das mãos é diferente e leva os alunos a 

compreender que a ideia de frio e quente não pode ser associada ao 

conceito de temperatura.  

Veja mais em: 

http://www.galeradafisica.com.br/textos/L2U1Op1_T002.pdf 

 

2. As moléculas da barra de ferro estão mais agitadas (com maior energia 

térmica) e ao colocar a barra na água (em temperatura menor, portanto 

com menor energia térmica), o material com maior temperatura cede calor 

ao que está com temperatura menor, atuando a Lei Zero da 

Termodinâmica: o equilíbrio térmico. Assim, a água fica com uma 

temperatura maior que a inicial, enquanto com a barra ocorre o contrário, 

ficando com temperatura menor. 

O professor pode ainda lançar mão de simulações que demonstrem o 

que ocorre com as moléculas quando há variação de temperatura. Uma sugestão está 

disponível em: http://www.if.ufrgs.br/cref/leila/, clicando no item “temperatura” (o 

primeiro no alto, à esquerda da tela) é possível visualizar uma página com explicações 

contendo uma simulação do fenômeno. 

 

http://www.galeradafisica.com.br/textos/L2U1Op1_T002.pdf
http://www.galeradafisica.com.br/textos/L2U1Op1_T002.pdf
http://www.if.ufrgs.br/cref/leila/
http://www.if.ufrgs.br/cref/leila/


“Toda matéria é composta por átomos e moléculas em constante agitação. Átomos e 

moléculas se combinam para formar sólidos, líquidos, gases, dependendo da rapidez com 

que eles se movem. Em virtude de seus movimentos, as moléculas ou os átomos da matéria 

possuem energia cinética. A energia cinética média das partículas individuais está 

diretamente relacionada a quão quente algo é sentido. Sabemos que a energia cinética de 

suas moléculas aumenta sempre que algo é aquecido. Bata uma pequena moeda comum 

martelo e ela acabará se aquecendo, porque os golpes do martelo fazem com que os 

átomos do metal da moeda tornem-se mais agitados. Ponha um líquido sobre uma chama e 

ele se tornará mais quente. Comprima rapidamente o ar de uma bomba de encher pneus e 

ele também ficará mais quente. Quando um sólido, um líquido ou um gás ficam mais 

quentes, seus átomos ou moléculas passam a se movimentar mais rapidamente. Eles, 

portanto, possuem mais energia cinética.” (Hewitt, 2002 p.268) 

 

Provocação 1- Quanto maior a temperatura de um corpo, mais calor ele possui?  

 

Provocação 2- Pode-se dizer que a temperatura é a medida da quantidade de calor de 

um corpo?  

A resposta é não. A temperatura é uma grandeza física que está relacionada com a 

energia cinética média das moléculas do corpo, enquanto o calor é uma forma de 

energia em trânsito (movimento). Portanto, não tem sentido falar em calor de um 

corpo. No dia-a-dia, quando alguém diz que está com calor, na verdade ele se refere à 

sensação térmica. O nosso organismo, quando se encontra em um ambiente à 

temperatura menor que 36ºC, está liberando continuamente energia na forma de 

calor. Se as condições atmosféricas do ambiente (umidade relativa do ar, temperatura, 

etc.) não favorecerem ao organismo ceder o excesso de energia para o ambiente, 

dizemos que estamos com ―calor.   

(Extraído de: MARQUES, N. L. R. e ARAUJO, I. S. Textos de apoio ao professor de 

física. IF – UFRGS, v. 20, nº 5, p.11-12, 2009) 



 

Agora que você já sabe a diferença entre calor e temperatura, podemos ir adiante! Faça seu 

novo mapa conceitual sobre esses conceitos! 

  

Não. Devemos observar que o termo calor só pode se usado para indicar a energia 

que passa de um corpo para outro (em trânsito) devido exclusivamente a uma 

diferença de temperatura. Não podemos, portanto, dizer que um corpo ―possui calor 

ou que a temperatura é uma medida do calor de um corpo. A absorção de calor por 

um corpo acarreta um aumento da sua energia interna, mas não obrigatoriamente na 

sua temperatura (por exemplo, durante uma mudança de fase, a temperatura 

permanece constante apesar de o corpo receber calor). 

(Extraído de: MARQUES, N. L. R. e ARAUJO, I. S. Textos de apoio ao professor de 

física. IF – UFRGS, v. 20, nº 5, p.11-12, 2009) 

 

 



ESCALAS TERMOMÉTRICAS  

 

“A quantidade que informa quão quente ou frio é um objeto em relação a algum padrão é 

chamada de temperatura. O primeiro “medidor térmico”, ou termômetro, foi inventado 

por Galileu em 1602 (a palavra “térmico” é o termo grego para “calor”). (...) Nós 

expressamos a temperatura da matéria através de um número que corresponde à 

quantidade de graus de aquecimento em alguma escala escolhida.” (Hewitt, 2002 p. 268) 

 

 

Agora vamos construir nosso termômetro!  

Objetos educacionais necessários: um pequeno frasco de vidro, água, tinta (ou 

corante), um tubo de tinta de caneta esferográfica vazio, rolha e cola. 

Entre outros materiais disponíveis, registramos aqui alguns que podem 

subsidiar o trabalho do professor nesta etapa, ficando a critério do professor sua 

utilização com os alunos. 

1. Leitura do artigo: A termometria nos séculos XIX e XX. Disponível em: 

http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v28_101.pdf 

2. Site que permite construir sua escala termométrica. Disponível em http://www-

tc.pbs.org/wgbh/nova/assets/swf/1/temperature-scales/temperature-scales.swf 

3. Demonstrações da relação entre escalas: 

- Celsius X Farenheit. Disponível em http://www.if.ufrgs.br/~leila/cefgif.htm 

- Celsius X Kelvin. Disponível em http://www.if.ufrgs.br/~leila/cekgif.htm 

 

http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v28_101.pdf
http://www-tc.pbs.org/wgbh/nova/assets/swf/1/temperature-scales/temperature-scales.swf
http://www-tc.pbs.org/wgbh/nova/assets/swf/1/temperature-scales/temperature-scales.swf
http://www.if.ufrgs.br/~leila/cefgif.htm
http://www.if.ufrgs.br/~leila/cekgif.htm


 

(Adaptado de MICHELENA, J. B.  e MORS, P. M. Textos de apoio ao professor de física. 

IF – UFRGS, v.19, nº5, p. 11, 2008 ) 

Dilua a tinta na água e encha o frasco até a borda. Faça um furo na rolha para introduzir 

(sem folgas) o tubo de tinta de caneta vazio. Passe cola para vedação. Feche o frasco cheio 

d’água com a rolha e passe também a cola para vedar. 

Observe: o que acontece com a água colorida? 

________________________________________________________________________ 

Agora, mergulhe o frasco numa mistura de água e gelo. Espere um pouco e marque no tubo 

a altura da coluna de água colorida. 

Depois disso, mergulhe o frasco num recipiente com água fervendo, espere um momento e 

marque a nova altura da coluna. 

Essas duas marcações indicam os pontos fixos do seu termômetro. Na escala Celsius, que 

utilizamos no Brasil, esses pontos correspondem a 0°C e 100°C, respectivamente. Essa 

escala também é denominada centígrada, pois se você dividir o espaço em 100 partes 

iguais, cada uma corresponderá a 1 grau. 

Você pode dividir o seu termômetro em quantas partes achar melhor. Mas lembre-se: 

precisaremos utilizar a conversão entre as escalas do seu termômetro e a escala Celsius se 

quiser medir temperaturas com ele. Imagine que confusão cada um estabelecer um valor 

diferente para a mesma energia de agitação média das moléculas de um corpo. Por isso 

usamos as escalas “padrão”: a Celsius, já citada, a Fahrenheit, usada nos países de língua 



inglesa e a escala Kelvin (ou escala de temperatura absoluta), usada pelos cientistas. 

 

 

Por que quando precisamos medir a temperatura de uma pessoa devemos manter o 

termômetro em contato com ela durante certo tempo? 

Construa o novo mapa conceitual! 

 

  

“Nesta atividade é fundamental relacionar a utilização de termômetros ao conceito 

físico de equilíbrio térmico. Muitos alunos apesar de utilizarem em casa o termômetro 

clinico para medir a temperatura corporal, não relacionam o tempo que ficam em 

contato com o termômetro antes de verificar a própria temperatura com este conceito 

físico.” 

(Extraído de: SIAS, D. B. & RIBEIRO-TEIXEIRA, R. M. Textos de apoio ao 

professor de física. IF – UFRGS, v. 19, nº 1, p.24, 2008) 



MUDANÇA DE FASE 

 “A matéria em nosso meio ambiente existe em quatro fases (ou estados) comuns. O gelo, 

por exemplo, é a fase sólida da água. Se você adiciona-lhe energia, estará causando um 

aumento da agitação molecular na estrutura molecular rígida, que acaba se rompendo 

para formar a fase líquida, a água. Se adicionar mais energia ainda, a fase líquida muda 

para a fase gasosa. E adicionando-lhe mais energia ainda, as moléculas se romperão em 

íons e elétrons, resultando na fase de plasma. A fase da matéria depende de sua 

temperatura e da pressão que é exercida sobre ela. Mudanças de fase quase sempre 

requerem uma transferência de energia.” (Hewitt, 2002 p. 298) 

 

Objetos educacionais necessários: uma vela, isqueiro, uma colher de sopa, um 

estilete, tampa transparente, béquer ou erlenmeyer. 

 

 

(Adaptadas de: Projeto Experimentos de Física com Materiais do Dia-a-Dia – 

UNESP/Bauru) 

1. Com auxílio do estilete (e com cuidado) retire alguns pedaços da vela e coloque na 

colher. Em seguida, acenda a vela e fixe, para que possa colocar a colher em cima 

da chama até que a parafina derreta totalmente. Retire a colher da chama e aguarde 

a parafina esfriar até voltar ao seu estado sólido. Depois disso, repita a operação, 

mas depois da parafina ficar líquida, aguarde com a colher em cima da chama da 

vela até que passe para o estado gasoso. Registre suas observações: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



2. Numa segunda prática, a ideia é passar água líquida para o estado gasoso e depois 

transformar o vapor de água (estado gasoso) em água líquida outra vez. Para isso 

precisa-se ferver um pouco de água em um recipiente. Depois que a água ferver, 

tapa-se o recipiente com uma tampa transparente e observa-se a condensação do 

vapor d'água na tampa. Pelas gotas d´água que se formam na tampa, fica visível o 

processo de condensação (passagem do estado gasoso para o líquido de uma 

substância). Como você explica sua observação?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tempo de leitura: 

Quando aquecemos um corpo, podem acontecer duas coisas: aumento da temperatura do 

corpo (a energia fornecida na forma de calor é utilizada para aumentar a energia cinética 

média dos constituintes do corpo); e mudança de fase da matéria (a energia fornecida na 

forma de calor é utilizada para alterar os vínculos entre os constituintes, isto é, alterar as 

energias potenciais de ligação entre eles). Dessa forma, na mudança de fase, não há 

aumento da temperatura, mas da energia potencial entre os constituintes. (Apostila de 

Física Sistema Interativo, p. 31) 

O objetivo desta prática é demonstrar que os materiais mudam de fase a uma certa 

temperatura.  

É bem comum utilizar água para práticas experimentais sobre a mudança de fase, mas 

buscou-se uma alternativa, utilizando a parafina. Como não é possível com tal elemento 

voltar do estado gasoso para o líquido, em virtude da natureza da parafina, na segunda 

prática utiliza-se água. 

Importante destacar aos alunos que a temperatura para mudança de fase pode depender 

também de outras variáveis, como a pressão. 



 

 

Por que se formam gotículas sobre a superfície de uma lata de refrigerante gelada? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Agora, escreva o novo mapa conceitual. 

  

  

É possível utilizar ainda com os alunos a demonstração por meio de 

simulador, o que contribui na compreensão do que ocorre microscopicamente nas 

mudanças de fase. Uma sugestão está disponível em: 

http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/states-of-matter-basics 

 

http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/states-of-matter-basics


DILATAÇÃO TÉRMICA 

Já estudamos que a energia cinética das moléculas de um corpo pode aumentar ou diminuir 

de acordo com as variações de temperatura que esse corpo sofrer.  

Responda em que situações do cotidiano você percebe o aumento ou a redução das 

dimensões dos objetos em virtude de uma mudança de temperatura? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Objetos educacionais necessários: álcool líquido, anel (ou cofre) de Gravezande; 

cola escolar; copo de vidro de fundo grosso que possa ser quebrado; isqueiro; luva isolante 

de cozinha; óculos de proteção; lamparina; panela de alumínio; papel alumínio; papel 

sulfite. 

 

(Adaptado de: SUZUKI, A. T.; VASQUES, R. A., A Física no dia a dia. São Paulo, 2008, 

35p. Apostila 5 – 2º ano – Sistema Inter@tivo de Ensino.) 

 

É importante que o professor planeje essa atividade experimental, deixando prontas três 

bancadas, uma para cada experimento, com os materiais necessários para realização de 

cada um deles, assim como solicitar que os alunos descrevam seus resultados no 

caderno, ou em folha específica, para posterior análise e discussão em sala de aula. 

 

 



1. Cole um pedaço de papel alumínio em um pedaço do mesmo tamanho de papel 

sulfite. Aproxime a chama da lamparina, evitando contato com a tira. Faça isso dos 

dois lados da tira de papel dupla face. O que acontece? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Ferva água e desligue a lamparina. Segure o copo com as luvas de cozinha e, 

depois, mergulhe o fundo do copo na água fervente, na panela de alumínio. O que 

aconteceu com o copo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Tente introduzir o cofre de Gravezande no anel. Depois, aqueça o anel e tente 

novamente. Como você explica o que aconteceu? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 

Após socializar suas considerações, leia o texto: 

“Quando aumenta a temperatura de uma substância, suas moléculas ou átomos passam, 

em média, a oscilar mais rapidamente e tendem a se afastar umas das outras. O resultado 

disso é uma dilatação da substância. Com poucas exceções, todas as formas da matéria – 

sólidas, líquidas, gasosas ou plasmas – normalmente se dilatam quando são aquecidas, e 

contraem-se quando resfriadas.” (Hewitt, 2002 p. 273)  

A dilatação térmica que sofrem os sólidos pode ocorrer nas três dimensões: linear, 

superficial e volumétrica, dependendo da forma do corpo em questão. Em líquidos, gases 

ou plasmas, ou seja, nos fluidos, tratamos apenas da dilatação volumétrica. 

Conclusões 

1. A folha de alumínio se dilatou mais, encurvando-se sobre o pedaço de 

papel. A dilatação depende do material. 

2. Todo corpo aquecido se dilata, pois aumenta suas dimensões, devido a 

maior agitação das moléculas, que passam a ocupar mais espaço. Quando é 

resfriado, ocorre o contrario. Mas como as duas regiões do copo, o vidro 

fino e o vidro grosso têm densidades diferentes, a parte mais fina do vidro 

se dilata de forma diferente da do fundo, que gera uma força de resistência 

que o vidro não suporta, ocasionando assim, a quebra. A dilatação 

depende da quantidade de material. 

3. Em placas com orifícios aquecidos ocorre dilatação do orifício também, 

pois as moléculas ao redor do orifício se afastam umas das outras e isso 

implica em aumento da circunferência do buraco, e, portanto, sua área. 

Ainda para subsidiar esta etapa, sugerem-se as explicações e 

simulações disponíveis em: http://www.if.ufrgs.br/cref/leila/dilata.htm 

 

 

 

 

 

http://www.if.ufrgs.br/cref/leila/dilata.htm
http://www.if.ufrgs.br/cref/leila/dilata.htm


 

 “Compensa estocar gasolina em dia quente ou em dia frio?” 

Coloque 10 ml de água numa proveta, prenda-a na garra com a mufa, mergulhe-a no 

béquer com água e aqueça o conjunto durante 5 min. Qual o valor do volume indicado na 

proveta? Agora despeje rapidamente essa água aquecida na outra proveta a temperatura 

ambiente. Qual o valor indicado? 

Conclusão 

A indicação da dilatação ocorrida na proveta em temperatura ambiente é ligeiramente 

maior do que a indicada na proveta em que o líquido foi aquecido. Esse resultado mostra 

que o recipiente também se dilatou. Portanto, a dilatação real de um líquido é igual à 

dilatação do próprio líquido mais a dilatação do recipiente. Assim, não compensaria 

comprar gasolina para estocagem num dia quente, pois esse líquido estaria dilatado e, 

como se compra combustível por volume e não por massa haveria prejuízo. 

Realize essa prática experimental e comprove! 

 

  



TROCAS DE CALOR 

“As sensações distintas de quente e frio, quando colocamos os pés no ladrilho e no tapete 

ou ainda a mão na maçaneta e na madeira da porta, embora estejam à temperatura 

ambiente, dão indícios de que a quantidade de calor trocada entre esses objetos e a pele 

pode ser diferente. A quantidade de calor trocada entre o pé e o ladrilho é maior do que a 

trocada entre o pé e a lã do tapete, e por isso o ladrilho é considerado melhor condutor de 

calor que a lã. Da mesma forma, o metal da maçaneta também é melhor condutor que a 

madeira da porta. 

O alumínio utilizado nas panelas também apresenta a característica de ser um bom 

condutor térmico. Já os pratos, geralmente de cerâmica, possuem baixa condutividade, 

sendo considerados isolantes térmicos.” (GREF, 2005, p. 35) 

 

 

 Objetos educacionais necessários: água, recipientes, óleo, bico de Bunsen. 

 

1. Coloque em dois recipientes no fogo quantidades diferentes de água. Espere até que 

ferva água do recipiente com quantidade menor. Se as duas receberam a mesma 

quantidade de calor da chama, porque isso aconteceu (uma entrou em ebulição 

antes da outra)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



2. Agora coloque quantidades idênticas de água num recipiente e de óleo em outro e 

devolva sob a chama para aquecê-los. Após alguns minutos, ambos os líquidos 

estarão à mesma temperatura? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Tempo de leitura 

“Substancias diferentes possuem diferentes capacidades de armazenamento de energia 

interna. Se aquecermos uma panela com água no fogão, descobriremos que leva cerca de 

15 minutos para que sua temperatura se eleve da temperatura ambiente até o ponto de 

Conclusão: 

1. As trocas de calor dependem da quantidade de matéria envolvida no processo. 

2. As trocas de calor dependem do material envolvido no processo. 

É possível ainda tratar com os alunos acerca do calorímetro, 

disponível no laboratório e cujo princípio de funcionamento permite 

estabelecer as trocas de calor realizadas por substâncias diversas. Veja mais 

em:  

1. Sugestão de experimento para verificação de troca de calor 

http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol4/Num1/a06.pdf 

2. Simulação disponível em:  

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/5479/si

m_termo_calorimetro.htm 

3. Página da web que sugere a construção do calorímetro, disponível em: 

http://www.educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/aula-pratica-

construcao-um-calorimetro.htm 

http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol4/Num1/a06.pdf
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/5479/sim_termo_calorimetro.htm
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/5479/sim_termo_calorimetro.htm
http://www.educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/aula-pratica-construcao-um-calorimetro.htm
http://www.educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/aula-pratica-construcao-um-calorimetro.htm


ebulição. Mas se pusermos uma massa igual de ferro no mesmo fogo, descobriremos que 

ela sofrerá a mesma elevação de temperatura em cerca de 2 minutos. Para a prata, o 

tempo seria inferior a um minuto. Diferentes materiais requerem diferentes quantidades de 

calor para elevar a temperatura de uma determinada quantidade desse material em um 

determinado número de graus.” (Hewitt, 2002 p. 272) 

 

 “Muita gente prefere cozinhar em panelas de ferro. Apesar de serem menos práticas – 

enferrujam, são pesadas, ficam pretas de fuligem -, as boas cozinheiras não abrem mão 

delas. O que as torna mais “cobiçadas” que as de alumínio?” (Figueiredo e Pietrocola, 

2000 p. 27) 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

E o mapa conceitual, como ficará agora? 

 

  



TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

“O calor se transfere dos objetos mais quentes para os mais frios. Se vários objetos a 

temperatura diferentes estão em contato, os que estão mais quentes acabarão esfriando e 

os que estão mais frios acabarão esquentando. Eles tendem a alcançar uma temperatura 

comum. Essa uniformização térmica ocorre de três maneiras: por condução, convecção ou 

radiação.” (Hewitt, 2002 p. 281) 

 

 

Vamos realizar práticas experimentais sobre condução, convecção e radiação! 

Objetos educacionais necessários: água gelada; água quente; água em temperatura 

ambiente; arame; copo maior que as velas; corante; fósforo; garrafa pet vazia; papel sulfite; 

2 pedaços de velas de tamanhos diferentes; pires; recipiente transparente; tesoura 

 

1. Recorte uma espiral em um círculo de papel de diâmetro 5 cm. Coloque-a na 

extremidade do arame, sobre a chama de uma vela. O que acontece quando você 

aproxima ou afasta a chama do espiral? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Serão realizadas atividades que demonstram as três formas de propagação do calor. O 

professor pode dividir a turma em três grupos, para que cada grupo realize as práticas 

experimentais de uma forma de propagação, para posterior socialização dos resultados 

com os colegas dos outros grupos. 



2. Faça um orifício na lateral da garrafa plástica com tampa, insira nele um canudo 

feito com papel enrolado e ponha fogo no canudo. Observe o “caminho” da fumaça 

e registre: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Use o corante para tingir com cores diferentes 50 ml de água quente e 50 ml de 

água gelada. Derrame-as na água a temperatura ambiente, no recipiente 

transparente. O que você observa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Objetos educacionais necessários: fio de cobre de aproximadamente 15 cm de 

comprimento e 2 ou 3mm de diâmetro, palitos (espetinhos) de madeira para churrasco; 

vela; isqueiro; lata de refrigerante com um furo próximo à borda superior(pode ser feito 

anteriormente com martelo e prego); papel alumínio. 

 

Conclusões: 

1. Devido as correntes de convecção geradas pela chama, por dentro da espiral, o 

ar quente sobe e, por fora, o ar frio desce, produzindo o movimento de 

rotação.  

2. A fumaça perde calor ao passar pelo canudo; o ar anterior, mais quente, é 

menos denso. Então, a fumaça desce, por ser mais densa. 

3. Água quente fica em cima e a água fria embaixo. 



(Adaptado de Projeto Experimentos de Física com Materiais do Dia-a-Dia - 

UNESP/Bauru) 

Para realização da prática, coloque areia ou pedregulho no interior da lata de refrigerante, 

que servirá como suporte para o fio que deve ser fixado na mesma, ficando suspenso na 

horizontal de forma que possa, em sua extremidade, receber a chama da vela. Antes de 

colocar o fio para ser aquecido, pingue algumas gotas de vela (parafina) na extensão do fio 

e espere que a parafina endureça. Após acender a vela na extremidade do fio oposta a lata, 

observe o que acontece. Repita o procedimento, colocando o palito de madeira ao invés do 

fio no “suporte” feito com a lata, e envolvendo com papel alumínio a extremidade que 

entrará em contato com a chama da vela, para evitar que pegue fogo. O que acontece com 

as gotas de parafina que você colocou sobre o palito? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Objetos educacionais necessários: duas latas de refrigerante; tinta preta e tinta 

branca, dois termômetros, um foco com lâmpada de 100 W. 

 

 

 

Para realizar essa prática, precisamos pintar com antecedência as latas de refrigerante: uma 

coberta totalmente de tinta preta e outra de tinta branca. Coloque um termômetro dentro de 

Conclusão: o fio de cobre irá se aquecer por condução, e as gotas de parafina vão 

pingando da extremidade sob a chama da vela até a lata “suporte” de refrigerante. Não 

acontecerá a mesma coisa com o palito de madeira. Discutir com os alunos sobre os 

“bons” e “maus” condutores de calor. 



cada lata e deixe os conjuntos num local escuro, a fim de que os termômetros marquem 

temperaturas iguais. Então, posicione as duas latas frente ao foco da lâmpada acesa e 

aguarde alguns minutos – atenção para que as duas fiquem a mesma distancia do foco de 

luz. O que acontece com a temperatura em cada uma delas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

1. Quando se pretende instalar um aparelho de ar condicionado em uma sala, para ser 

utilizado como aquecedor durante o inverno, este deve ser colocado na parte 

inferior ou na parte superior da parede? E no caso de se pretender utilizá-lo no 

verão, para diminuir a temperatura do ambiente? Justifique suas respostas.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Em regiões desérticas quentes durante o dia e frias durante a noite, as paredes das 

casas frequentemente são feitas de argila. Por que é importante que as paredes de 

argila sejam grossas? (Hewitt, 2002 p. 282) 

 

R.: Uma parede com a espessura apropriada mantém a casa aquecida durante a noite 

através da diminuição do fluxo de calor de dentro para fora, enquanto no verão ela mantem 

frio o interior da casa através da diminuição do fluxo de calor de fora para dentro. Dizemos 

que esse tipo de parede possui “inércia térmica” 

 

Conclusão: o termômetro colocado na lata negra deverá marcar temperatura mais 

elevada do que o termômetro que ficou na lata branca. O professor deverá discutir com 

os alunos aspectos cotidianos da radiação solar, o uso de roupas claras no verão e roupas 

escuras no inverno, por exemplo. 



Como fica agora seu mapa conceitual sobre transferência de calor? 

 



COMPORTAMENTO TÉRMICO DOS GASES 

Para estudar o comportamento dos gases, precisamos determinar algumas grandezas. As 

grandezas macroscópicas (ou seja, as que podem ser mais facilmente visualizadas) são: 

volume, temperatura e pressão de um gás. 

O volume de um gás será determinado pelo recipiente que o contém. A temperatura será 

medida com um termômetro, que a partir do momento que entra em equilíbrio térmico com 

o gás, é determinada na escala termométrica conveniente. Por fim, a pressão de um gás é 

medida pelo manômetro. 

 

 

(Adaptado de: MICHELENA, J. B.  e MORS, P. M. Textos de apoio ao professor de física. 

IF – UFRGS, v.19, nº5, p. 44-45, 2008) 

 

 

Objetos educacionais necessários: garrafa pet, balão de borracha (bexiga), 

recipiente contendo água gelada e recipiente contendo água quente. 

1. “O que acontece com o volume de um gás alterando-se sua temperatura?” 

Ajuste o balão parcialmente inflado no gargalo da garrafa. Coloque o conjunto no 

recipiente contendo água quente e observe o que ocorre com o balão. Depois disso, 

coloque a garrafa no recipiente contendo água gelada. O que aconteceu nas duas 

situações? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



Objetos educacionais necessários: latinha de refrigerante vazia, recipiente raso 

com água (prato ou pires), e uma chama para aquecer a latinha, luva térmica. 

2. “O que acontece com a pressão de um gás alterando-se sua temperatura?” 

Aqueça a latinha com a chama e com auxilio da luva (ou de uma pinça grande), 

coloque-a emborcada (com a abertura para baixo) no recipiente com água. O que 

aconteceu? Como você explica isso? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Objetos educacionais necessários: garrafa pet grande, tubos externos de caneta 

(tipo bic), balão de borracha (bexiga), seringa cujo bico encaixe no tubo de caneta, fita 

colante (tipo durex ou similar), durepóxi. 

3. “O que acontece com o volume de um gás alterando-se sua pressão?” 

Para construir o aparato experimental, você precisará fazer dois furos bem justos, 

que devem ficar bem vedados na tampa da garrafa pet – use durepóxi. Em um dos 

tubos de caneta prenda com auxílio de uma fita colante a bexiga deixando-a do lado 

de dentro da garrafa quando for tampar. Encha um pouco a bexiga de ar através do 

tubo e feche-o com o dedo, para não escapar ar. No outro tubo deverá estar “presa” 

a seringa. O que acontece com o volume da bexiga quando retiramos ar de dentro 

da garrafa com auxílio da seringa? E quando colocamos mais ar empurrando o 

embolo? Anote suas conclusões e discuta com os colegas. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 

 

Será que o valor da pressão é importante para o ponto de ebulição de uma substância? 

Como funciona uma panela de pressão? Tudo o que sabemos é que no interior dela a 

pressão é superior à atmosférica. Explique o princípio de funcionamento das panelas de 

pressão. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Construa seu mapa conceitual para finalizar mais esta etapa! 

 

  

Conclusões: 

1. “O que acontece com o volume de um gás alterando-se sua temperatura?” O 

volume de um gás será inversamente proporcional à alteração de temperatura. Se a 

temperatura aumenta, o volume diminui. Se a temperatura diminui, o volume 

aumenta. 

2. “O que acontece com a pressão de um gás alterando-se sua temperatura?” A 

pressão de um gás será diretamente proporcional à alteração da temperatura. 

3.  “O que acontece com o volume de um gás alterando-se sua pressão?” Pressão e 

volume são grandezas inversamente proporcionais. 

 

 

 



LEIS DA TERMODINÂMICA E MÁQUINAS TÉRMICAS  

“O estudo do calor e de suas transformações em energia mecânica é chamado de 

termodinâmica (que provém de palavras gregas que significam “movimento do calor”). A 

ciência da termodinâmica foi desenvolvida no inicio do século dezenove, antes que a 

teoria atômica e molecular da matéria fosse compreendida. Como os primeiros estudiosos 

da termodinâmica possuíam apenas uma vaga noção dos átomos, e não sabiam nada 

acerca de elétrons e de outras partículas microscópicas, os modelos que eles utilizavam 

envolvia apenas noções macroscópicas – tais como trabalho mecânico, pressão e 

temperatura – e os papeis que elas desempenhavam nas transformações de energia. O 

fundamento da termodinâmica é a conservação da energia e o fato de que  calor flui 

espontaneamente do quente para o frio e não no sentido inverso. A termodinâmica fornece 

a teoria básica das maquinas térmicas, de turbinas a vapor até reatores nucleares, e a 

teoria básica de refrigeradores e bombas de calor.” (Hewitt, 2002 p. 312) 



 

Considere o enunciado das Leis da Termodinâmica abaixo e represente num mapa 

conceitual a relação entre elas e as máquinas térmicas. 

Lei Zero da Termodinâmica 

Dois sistemas em equilíbrio térmico com um terceiro também o estarão entre si. A 

temperatura de um sistema é a propriedade que determina se ele estará ou não em 

equilíbrio térmico com outros sistemas. (Filho, J. G. M e Silva, S. L. R., 2004 p. 137) 

Primeira Lei da Termodinâmica 

Quando flui calor para um sistema ou para fora dele, o sistema ganha ou perde uma 

quantidade de energia igual à quantidade de calor transferido. (Hewitt, 2002 p. 314) 

Segunda Lei da Termodinâmica 

Observe que as leis da Termodinâmica foram de várias formas, sendo discutidas 

desde a primeira prática experimental proposta nesta segunda seção do Caderno. 

Porém, agora, quando iremos enuncia-las, é importante destacar que a Primeira e 

a Segunda Leis foram estabelecidas antes da Lei Zero.  

As questões históricas que envolvem a construção dos conceitos da 

Termodinâmica influenciam ainda hoje as nossas práticas cotidianas, e durante 

toda essa proposta de trabalho destacamos a necessidade de compreender os 

conceitos físicos envolvidos nos fenômenos, seja por meio das práticas 

experimentais realizadas, ou dos mapas conceituais elaborados.  

Existem diversos materiais disponibilizados – alguns já indicados nesse 

trabalho -, que podem esclarecer essa questão, mas a sugestão é que ao partir para 

o encerramento das discussões sobre o conteúdo, os alunos assistam ao vídeo 

“Legendas da Ciência – Queimar” (disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=0-VlYTgXE9Y), em que será analisada a 

construção do conhecimento científico e seu poder transformador, 

especificamente com a Revolução Industrial, quando as máquinas mudaram a 

História.  

http://www.youtube.com/watch?v=0-VlYTgXE9Y
http://www.youtube.com/watch?v=0-VlYTgXE9Y


O calor por si mesmo jamais flui de um objeto frio para um objeto quente. (Hewitt, 2002 p. 

318) 

 

Vamos construir nossa máquina térmica. 

Objetos educacionais necessários: seringa descartável com agulha, borracha 

escolar, recipiente, água quente, cubos de gelo, dois béqueres, detergente neutro. 

 

(Adaptado de Cabral, F.; Lago, A. Física 2. São Paulo: Harbra, 2002. v.2) 

Para lubrificar o embolo da seringa, coloque-a num recipiente com água algumas gotas de 

detergente e encha e esvazie a seringa nessa mistura. Agora, para vedar a agulha da 

seringa, espete várias vezes na borracha escolar. A agulha estará selada se após coloca-la 

na seringa você puxar e/ou empurrar o embolo e ele voltar sempre para a mesma posição. 

Coloque a tampa protetora da agulha pra evitar acidentes. Prepare o experimento deixando 

o embolo na marca de 10 ml. Num béquer, acrescente água quente de forma que passe a 

altura dos 10 ml da seringa (no mínimo na marca de 15 ml). No outro béquer, coloque gelo 

na mesma quantidade (que passe a marca dos 10 ml da seringa). Coloque a seringa na água 

quente e espere um pouco. Retire-a e coloque dentro do béquer com o gelo, aguardando 

também. O que acontece com o êmbolo da seringa nessas situações? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

(Adaptado de SUZUKI, A. T.; VASQUES, R. A., A Física no dia a dia. São Paulo, 2008, 

48p. Apostila 6 – 2º ano – Sistema Inter@tivo de Ensino.) 

Conclusão: quando a seringa está dentro da água quente, o embolo sobe um pouco 

porque o gás (ar) dentro da seringa é aquecido pela água e empurra o embolo, 

realizando trabalho devido à força aplicada sobre ele. Ao resfriar, o embolo volta a 

aproximadamente sua posição inicial. 

Seria interessante que o professor também propusesse outras 

construções de máquinas a vapor como um “trabalho de conclusão” das práticas 

experimentais. Seguem algumas sugestões: 

1. Construção de barquinho a vapor. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=QHcXqpYGJ8M 

2. Máquina de Hieron. Disponível em: 

http://www.if.ufrgs.br/~leila/heron.htm 

3. Motor Stirling. Disponível em: 

http://manualdomotorstirling.blogspot.com.br/ 

Nos endereços abaixo você encontra ainda simulações que apresentam o 

funcionamento dos motores a explosão: 

1) http://www.if.ufrgs.br/cref/ntef/simulacoes/termodinamica/motor.html 

2)http://www.fis.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Ite

mid=260&lang=pt 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QHcXqpYGJ8M
http://www.if.ufrgs.br/~leila/heron.htm
http://manualdomotorstirling.blogspot.com.br/
http://www.if.ufrgs.br/cref/ntef/simulacoes/termodinamica/motor.html
http://www.fis.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=260&lang=pt
http://www.fis.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=260&lang=pt


Os primeiros navios a vapor e locomotivas utilizaram o que chamamos de máquina a 

vapor, desenvolvidas antes mesmo que houvesse a termodinâmica para auxiliar no 

entendimento teórico do seu funcionamento. Hoje em dia, motores a explosão são usados 

para movimentar os automóveis, por exemplo, com base no princípio das máquinas 

térmicas. Você seria capaz de enumerar as semelhanças e diferenças no funcionamento 

dessas máquinas (navios a vapor, locomotivas e automóveis)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Vamos à construção de nosso mapa conceitual sobre as Leis da Termodinâmica e 

Máquinas Térmicas! 

  

Sugere-se que, além da construção do mapa conceitual sobre as leis da Termodinâmica 

e máquinas térmicas, proposta acima, seja construído outro, de forma conjunta, sob o 

título “Termodinâmica”, a partir da retomada do primeiro mapa construído pela turma 

(indicado no início da seção 2), pois a análise e a comparação na construção desses 

mapas indicará a aprendizagem da turma, assim como servirá para avaliação da 

Proposta de Intervenção que originou este Caderno Pedagógico. 



Seçã o 3  

Considerãço es Finãis 

Avalia-se a inteligência de um individuo pelo 

numero de incertezas que ele é capaz de suportar. 
(Kant) 

A partir da proposta de elaboração deste Caderno Pedagógico houve momentos em que a 

prática pedagógica tradicional, arraigada pela formação, precisou ser desmascarada, dando 

lugar a novas possibilidades de encaminhamentos metodológicos, pois, de acordo com 

Santos (2005, p. 1) “desde que tenha assumido uma postura teórica sobre o ato de ensinar, 

resta ao mestre encontrar os métodos derivados de seu posicionamento teórico”. 

O posicionamento assumido nesta proposta de intervenção, na busca de novas 

metodologias capazes, principalmente, de tornar o processo ensino aprendizagem dos 

conceitos e fenômenos da Física, significativo e prazeroso, perpassa a construção dos 

mapas conceituais e as práticas experimentais, relacionando o cotidiano aos fenômenos 

físicos. 

Dessa forma, planejadas as estratégias metodológicas, descritas na Seção 1 deste Caderno, 

a segunda seção constituiu-se um desafio ainda maior, no sentido de possibilitar que todo 

planejamento das atividades fosse desenvolvido respeitando os encaminhamentos de 

acordo com o referencial teórico adotado. 

Levando em consideração que: “(...) frequentemente, diferentes professores encontram 

situações que exigem respostas semelhantes” (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCANO, 2002, p.293), a opção em pesquisar e adaptar as práticas 

experimentais, foi consciente e enriquecedora, pois as situações de ensino aprendizagem 

planejadas poderão ir muito além do proposto pelo professor, que precisa ter um aporte 

teórico suficiente para o que se propõe, assim como descreve Santos (2002): 

 

O professor é aquele que organiza o processo de ensino, que constrói 

sínteses e aceita os desafios propostos pela prática social. Ele não ensina 



conteúdos por si mesmos; não vê a escola como separada da sociedade. 

Ele sabe que o conhecimento se torna objetivo quando permite entender o 

mundo e suas conexões e trabalha para que esse saber seja transferido, 

pois se trata de um direito básico do homem. Ele busca os meios mais 

eficientes para transmitir o saber ou indicar onde ele pode ser buscado. 

(SANTOS, 2002, p. 17) 

 

Considerando que os alunos, na maioria das vezes, são resistentes ao fato de que novos 

encaminhamentos metodológicos dependam de sua participação ativa, do diálogo, das suas 

próprias dúvidas e descobertas, assim como se propõe nas atividades deste Caderno, será 

necessário persistir a despeito de qualquer dificuldade nesse sentido.  

O sucesso dessa proposta depende da participação efetiva do aluno no processo ensino 

aprendizagem, na realização das práticas experimentais, na construção dos mapas e sua 

explanação, pois ao explicar os mapas conceituais, externalizando seus significados, 

aprendem ainda mais. Assim, torna-se necessário refletir sobre a afirmação de Novak e 

Cañas (2010): 

 

Não é fácil ajudar alunos que estejam habituados a uma aprendizagem 

mecânica e troca-la por práticas de aprendizagem significativa. Embora 

mapas conceituais possam ajudar, também é preciso ensinar a eles algo 

sobre os mecanismos do cérebro e a organização do conhecimento em 

conjunto com a utilização dos mapas. (NOVAK  e CAÑAS, 2010 p. 14) 

 

Ao explicitar aos alunos a maneira como está organizado o trabalho com este Caderno 

Pedagógico, será necessário dialogar intensamente. Além do que, segundo os mesmos 

autores, “(...) os professores que supervisionam esse tipo de estudo têm a possibilidade de 

aprender tantas coisas novas quanto seus estudantes.” (NOVAK e CAÑAS, 2010 p. 22). 

Nesta expectativa, de superação de práticas pedagógicas que não tem permitido o sucesso 

dos alunos do ensino médio na disciplina de Física, e de constante aprendizado e busca 

pela superação dos desafios propostos para a educação na sociedade a qual estamos 

inseridos, propomos esse Caderno Pedagógico. 
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