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Resumo A  produção  trata  do  plano  de 
implementação do projeto construído na 
primeira  etapa  do  Programa  de 
Desenvolvimento  Educacional  –  PDE. 
Neste  momento,  desenvolveu-se  o 
material  didático-pedagógico  e  como 
utilizá-lo,  pautado  nas  concepções 
ideológicas do  PDE:    o  uso da praxis, 
permeada  pela  reflexão  teórica.  A 
finalidade desta Produção é a utilização 
dos  recursos  disponíveis  num  telefone 
celular  como  estratégia  para  a 
construção  e  aprimoramento  dos 
conhecimentos  científicos.  O  trabalho 
proposto  está  relacionado  ao  conteúdo 
de Ondulatória.  A vinculação do celular 
com  o  trabalho  proposto,  pode 
redimensionar  a  utilização  deste  na 
escola,  não  apenas  como  meio  de 
comunicação, que por vezes atrapalha o 
cotidiano  escolar,  mas  também  como 
demonstração  da  aplicação  do 
conhecimento  científico  historicamente 
acumulado  para  usufruto  coletivo  e 
encurtamento  das  distâncias. 
Inicialmente  será  apresentado  como 
funciona  o  telefone celular  e   proposto 
aos alunos pesquisarem, utilizando o wi-
fi  do  aparelho,  o  conteúdo  ondulatória. 
Em seguida,   com a realização de  um 
seminário, o conteúdo será desenvolvido 



com maior profundidade e cientificidade, 
dando  ênfase  ao  estudo  das  ondas 
eletromagnéticas.  Serão  discutidas 
abrangência  e  bloqueio  de  sinal, 
apresentando  experimentos  sobre  o 
tema. 
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Formato do material didático Unidade didática
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SUPERINTENDENCIA DA  EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PDE 

UNIDADE DIDÁTICA

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 - ÁREA – Física

1.2 - PROFESSOR PDE: Carlos Alberto Ramos da Silva

1.3 - PROFESSOR ORIENTADOR: Dr. Eduardo Vicentini

1.4 - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – Universidade Estadual do Centro-

Oeste – UNICENTRO

2 – TEMA DO PROJETO DE INTERVENÇÃO

Ensino do conteúdo ondulatória usando o celular como ferramenta de apoio

3 – TÍTULO

O telefone celular como ferramenta de apoio ao ensino de ondulatória no ensino 

médio

4 - APRESENTAÇÃO

A finalidade desta Produção Didático Pedagógica é a utilização dos recursos 

disponíveis num telefone celular como estratégia para a construção e aprimoramento 

dos conhecimentos científicos. O principal objetivo é desenvolver uma metodologia 

inovadora para o ensino de ondulatória, usando o celular como material de apoio. 

A fisica  possibilita  a  aplicação  de  diversos  mecanismos  didáticos  para  a 



construção de seus conceitos e reconhecimento de suas grandezas, sem prejuízo e 

empobrecimento de seu caráter científico. Diante desta possibilidade, propõe-se o 

uso de uma metodologia alternativa que utilize o telefone celular como ferramenta de 

apoio. Grande parte dos estudantes possui este aparelho e consegue manejá-lo sem 

dificuldades, contexto que pode favorecer seu interesse pelo estudo dos conteúdos 

da disciplina de física.

O celular já está inserido no contexto escolar, e em certos momentos, acaba 

até  atrapalhando  o  desenvolvimento  das  atividades.  Entretanto,  o  educador  não 

pode  ir  na  contramão  do  desenvolvimento  tecnológico  e  social  e  simplesmente 

impedir  seu  uso.  Seu  papel  é  encontrar  mecanismos  para  fazer  uso  racional  e 

sistematizado deste aparato tecnológico, favorecendo a construção do conhecimento 

científico em seu ambiente e consolidar o processo ensino  aprendizagem. 

Julga-se  que  a  vinculação  do  celular  com  o  trabalho  proposto,  possa 

redimensionar a utilização deste na escola, não apenas como meio de comunicação, 

que  por  vezes  atrapalha  o  cotidiano  escolar,  mas  sim  como  demonstração  da 

aplicação  do  conhecimento  científico  historicamente  acumulado  para  usufruto 

coletivo e encurtamento das distâncias,  que realmente precisam acontecer. 

A concretude do objeto, por mais que se trate de ondas eletromagnéticas, sua 

aplicabilidade na proposta desse projeto,  busca o fazer sentido do estudo desse 

conteúdo no ano final do Ensino Médio.

As  atividades  propostas  aos  alunos  visam  o  estudo  e  a  discussão  da 

importância do uso de tecnologias de fácil acesso para tornar o ensino de física mais 

dinâmico e interessante, fazê-los sentir-se parte integrante do processo de ensino 

aprendizagem, incentivar o uso científico do celular como ferramenta de busca de 

informações, despertar seu interesse pelo uso de tecnologias que fazem parte de 

seu  cotidiano,  reconhecendo  seus  aplicativos  como  evolução  de  conhecimentos 

físicos e ensiná-lo a posicionar-se coerentemente com o uso de tecnologias dentro 

do sistema educacional.  

O projeto será desenvolvido na terceira série do ensino médio, do Colégio 

Estadual do Campo de Palmeirinha – Ensino Fundamental e Médio, localizado no 

distrito da Palmeirinha, pertencente ao Núcleo Regional de Guarapuava.

A produção didático-pedagógica será feita no formato de Unidade Didática, 

pela  delimitação  do  tema  e  porque  todas  as  atividades  planejadas  estão 

direcionadas  a  um  único  tópico  que  é  ondas  eletromagnéticas,  além  de  ser 



especificamente desenvolvida para o educando. As atividades foram planejadas para 

desenvolver  o  conteúdo de ondulatória e também estimular o  uso consciente do 

celular como ferramenta de apoio pedagógico. Inicialmente será apresentado como 

funciona o telefone celular através do video a ciência a serviço da comunicação 

apresentado no globo ciência, que mostra informações históricas e técnicas, como: a 

justficativa do nome “celular”,  o  sistema de funcionamento do telefone celular,  a 

transmissão das informações pelas ondas eletromagnéticas e  proposto aos alunos 

pesquisa científica, utilizando o wi-fi do aparelho, sobre o conteúdo ondulatória. Em 

seguida,  este  será  desenvolvido  com maior  profundidade e  cientificidade,  dando 

ênfase ao estudo das ondas eletromagnéticas. Serão desenvolvidos experimentos 

que demonstrem as propriedades físicas das ondas, utilizando as ondas mecânicas 

como referência, mas considerando que estas propriedades são análogas às ondas 

eletromagnéticas.  Também  serão  discutidas  abrangência  e  bloqueio  de  sinal, 

apresentando  um experimento  sobre  o  tema.  Estarão envolvidos professores  do 

Grupo de Trabalho em Rede (GTR) da Rede Pública do Estado do Paraná, os quais 

serão os sujeitos participantes desta pesquisa como alunos do GTR e contribuirão 

para a efetivação do mesmo.

5 – PRODUÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA

A LDB lei 9394/96 destaca em seu inciso III do artigo 3º que o ensino deve 

ser ministrado considerando o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e no 

inciso IX a garantia do padrão de qualidade. Considerando estes pontos destacados 

na lei que rege os rumos da educação brasileira e o caráter científico da disciplina de 

física, é que esta unidade pedagógica foi elaborada. Ela engloba uma pluralidade de 

instrumentos  pedagógicos  criteriosamente  escolhidos  para  que  o  educando 

disponha  de  várias  formas  de  construção  e  aprimoramento  do  conhecimento 

científico.

Em seu inciso II  do artigo 36, a LDB destaca ainda que no ensino médio 

devem ser adotadas metodologias de ensino e avaliação que estimulem a iniciativa 

dos  estudantes.  A  metodologia  mais  utilizada,  ainda  é  a  exposição  oral  dos 

conteúdos, o que em certos momentos torna a aula massante e cansativa. Para P. 

Freire “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

produção ou a sua construção”. Entretanto, não significa que deva ser abandonada a 



arguição  oral,  apenas  que  podem  e  devem  ser  utilizadas  outras  formas  de 

construção e aprimoramento do processo ensino aprendizagem.

A metodologia empregada deve ser desafiadora para que o aluno se veja 

sujeito  ativo  do  processo.  Ao  instigar  a  curiosidade  do  educando  propondo  a 

realização da aprendizagem através da pesquisa, o professor fornece subsídios para 

a construção e aprimoramento do processo ensino aprendizagem. Para Freiberger e 

Berbel (2010), “a articulação entre pesquisa e ensino parece ser ainda um grande 

desafio para o saber e a prática docente, bem como para o próprio processo de 

formação  de  professores”.  O  professor  deve  proporcionar  ao  educando  a 

oportunidade  para  questionar,  criticar,  verificar  e  investigar;  habilidades  essas 

essenciais para o aluno pesquisador. 

Conforme  Demo  (2003)  educar  pela  pesquisa  tem  como  condição  que  o 

profissional  da  educação  seja  pesquisador,  ou  seja,  maneje  a  pesquisa  como 

princípio científico e educativo e a tenha como atitude cotidiana. Embora tenha uma 

formação deficitaria nesse aspecto, o professor deve superar essa condição, pois só 

assim haverá uma quebra de paradigmas no processo ensino aprendizagem e uma 

melhoria  significativa  na  qualidade  da  educação  que  se  quer  oportunizar  ao 

educando. Nessa linha de pensamento sugere-se que o educador use a pesquisa 

como  princípio  do  processo,  propicie  e  amplie  situações  de  ensino  inovadoras, 

realizando um processo diferenciado.

Ensinar,  aprender e pesquisar lidam com esses dois momentos do 

ciclo gnosiológico: o que se ensina e se aprende o conhecimento já 

existente e o em que se trabalha a produção do conhecimento ainda 

não existente. A “do-discência” - docência-discência – e a pesquisa, 

indicotomizáveis, são assim práticas requeridas por estes momentos 

do ciclo gnosiológico. (Freire, 1996, p. 31)

Para Freiberger e Berbel  (2010),  “será possível  a educação pela pesquisa 

quando  os  professores  repensarem  seu  papel,  as  concepções  de  ensino  e 

aprendizagem, o processo de formação inicial  e continuada, o conhecimento e a 

pesquisa”.

Deve-se  considerar  que  uma  sala  de  aula  possui  composição  bem 

heterogênea, e todos seus componentes tem o direito de acessar o conhecimento 



científico pelo processo mais conveniente.

Vivemos  numa  era  tecnológica,  virtual  e  dinâmica,  quando  as 

informações  são  processadas  velozmente  e  modificadas  a  cada 

instante em função da veiculação instantânea das novas descobertas 

científicas.(Freiberger, Berbel, p. 209)

Para Costa et al., 2012 (apud Soares 2012), “da mesma forma que o uso da 

tecnologia do celular é importante para a vida do aluno, também pode ser para sua 

aprendizagem escolar”. Sendo assim, buscou-se aliar aplicativos tecnológicos que 

os  estudantes  possuem  e  conseguem  manusear  facilmente  (wi-fi  do  telefone 

celular), ao uso de seminários e experimentações para a consolidação do processo 

de ensino aprendizagem do conteúdo ora desenvolvido.

O celular tem tudo a ver com o espírito imediatista do jovem da sociedade 

contemporânea,  pois  integra  ferramentas  de  comunicação  instantânea  que  eles 

apreciam, como chamada de voz, SMS - sigla em inglês - Short Messaging Service - 

(serviço de mensagens curtas), chats, redes sociais, além de ouvir música e servir  

de instrumento de pesquisa, entre outras. Esse instrumento de pesquisa pode ser 

utilizado como aliado do professor tornando a aula mais interessante, pois é uma 

metodologia  diferenciada  das  exposições  orais  que  normalmente  acontecem  no 

processo ensino aprendizagem. 

Num primeiro momento, busca-se implementar a proposta inicial do projeto, 

através do uso do wi-fi do telefone celular como ferramenta de busca na internet dos 

conceitos iniciais relacionados ao estudo das ondas, baseado no uso de palavras 

chave e sugestão de sites confiáveis. Os resultados serão compartilhados com os 

demais colegas de turma, visto que nem todos possuem celular que disponha deste 

aplicativo, além de contribuir para a continuidade do desenvolvimento da proposta, 

com o uso de seminário. 

O  seminário  visa  compartilhar  os  conceitos  e  grandezas  anteriormente 

pesquisados  e  dirimir  possíveis  dúvidas  e  contradições.  Ao  proporcionar  esta 

oportunidade ao aluno, o professor está fornecendo condições para a construção de 

um aprendizado sistematizado, baseado na construção de conceitos formalizados, 

dentro da linguagem que seja mais  adequada ao seu contexto, nunca esquecendo 

de seu caráter científico. Para Goulart (2005), “o seminário deve promover aspectos 



importantes: divulgação clara e objetiva dos conhecimentos pretendidos, de forma a 

mobilizar a criatividade de quem produz e o interesse de quem assiste”.  

As Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná destacam que numa sala de 

aula existem diversos costumes, tradições, pré-conceitos e ideias que dependem de 

sua origem cultural e social e esse ponto de partida deve ser considerado. Nesse 

contexto, o professor deve mostrar ao estudante que, embora este não perceba, ele 

apresenta  um  conhecimento  prévio  sobre  determinados  conteúdos  que,  apenas 

necessitam ser compreendidos, aprimorados e compartilhados. Esse procedimento 

integra o educando ao processo ensino aprendizagem.

Outro  instrumento  de  aprendizagem  muito  importante  é  a  realização  de 

experimentos,  pois  é  a  etapa  onde  podem  ser  comprovadas  ou  refutadas  as 

fundamentações  teóricas  encontradas  na  literatura  científica.  A  experimentação 

aguça  a  curiosidade  do  estudante,  mantém  sua  atenção  na  observação  do 

fenômeno, permitindo analisar concretamente os conceitos abstratos estudados na 

literatura.

Com  relação  a  experimentação,  as  Diretrizes  Curriculares  da  Educação 

Básica do Estado do Paraná estabelecem que:

A experimentação, no ensino de Fisica, é importante metodologia de 

ensino  que  contribui  para  formular  e  estabelecer  relações  entre 

conceitos,  proporcionando  melhor  interação  entre  professor  e 

estudantes, e isso propicia o desenvolvimento cognitivo e social no 

ambiente escolar ( PARANÁ, 2008, p. 56)

O uso de diversos instrumentos de aprendizagem permite estabelecer bases 

mais sólidas ao processo, pois, conforme descrito anteriormente, a composição de 

uma sala de aula é heterogênea, com diferentes noções e concepções e a utilização 

da  diversidade  de  instrumentos  faz  com  que,  em  cada  momento  haja  a 

complementação dos conhecimentos que ficaram vagos durante o processo, dessa 

forma ocorrendo uma aprendizagem efetiva.

Espera-se  que  esta  produção  seja  apenas  o  início  de  uma  inovação 

metodológica  no  ensino  de  física  e  que  venha  a  enriquecer  o  processo  ensino 

aprendizagem, bem como, seja o ponto de partida para pesquisas posteriores que 

possam contribuir para a construção da aprendizagem do aluno.

O  cronograma  de  implementação  do  projeto  de  intervenção  na  escola 



encontra-se em anexo. As atividades que serão desenvolvidas diretamente com os 

alunos estão agrupadas em 5  roteiros, com as devidas orientações metodológicas. 

Estes roteiros também encontram-se em anexo a este documento. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS 

EDUCACIONAIS - DPPE
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – 

PDE
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 

GUARAPUAVA - NRE

CRONOGRAMA DA  IMPLEMENTAÇÃO   DO   PROJETO   DE  INTERVENÇÃO  NA 
ESCOLA 

TURMA PDE 2013 

PROFESSOR PDE 2013:  Carlos Alberto Ramos da Silva

MUNICÍPIO: Guarapuava

COLÉGIO DE LOTAÇÃO / IMPLEMENTAÇÃO: Colégio Estadual do Campo de 

Palmeirinha

1. PEDAGOGA(O) QUE ACOMPANHARÁ  A  IMPLEMENTAÇÃO: Cristina Gralaki

2. TÍTULO DO  PROJETO:  O telefone celular como ferramenta de apoio ao ensino de 
ondulatória no ensino médio.

3. PÚBLICO ALVO: Alunos do terceiro ano do ensino médio

3. RESUMO DO PROJETO: O projeto apresenta a possibilidade da utilização didática 

dos recursos disponíveis num telefone celular como estratégia para a construção e 

aprimoramento dos conhecimentos científicos. O principal objetivo é desenvolver 

uma metodologia inovadora para o ensino de ondulatória, usando o telefone celular 

como material de apoio. As atividades propostas aos alunos visam o estudo e a 

discussão da importância do uso de tecnologias de fácil acesso para tornar o ensino 

de física mais dinâmico e interessante, fazê-los sentir-se parte integrante do 

processo de ensino aprendizagem, incentivar o uso científico do celular como 

ferramenta de busca de informações, despertar seu interesse pelo uso de 

tecnologias que fazem parte de seu cotidiano, reconhecendo seus aplicativos como 

evolução de conhecimentos físicos e ensiná-lo a posicionar-se coerentemente com o 

uso de tecnologias dentro do sistema educacional.O projeto será desenvolvido na 

terceira série do ensino médio, do Colégio Estadual do Campo de Palmeirinha – 

Ensino Fundamental e Médio, localizado no distrito da Palmeirinha, pertencente ao 

Núcleo Regional de Guarapuava. Inicialmente será apresentado como funciona o 

telefone celular e proposto aos alunos pesquisarem, utilizando o wi-fi do aparelho, o 

conteúdo ondulatória. Em seguida, este será desenvolvido com maior profundidade e 

cientificidade, dando ênfase ao estudo das ondas eletromagnéticas. Serão discutidas 



abrangência e bloqueio de sinal, apresentando um experimento sobre o tema. 

Estarão envolvidos professores do Grupo de Trabalho em Rede (GTR) da Rede 

Pública do Estado participantes desta pesquisa como alunos do GTR e contribuirão para a 

efetivação do mesmo.

Sob a orientação do(a) orientador(a) da IES, este cronograma* deve ser preenchido 
pelo Professor PDE, junto à Equipe Pedagógica, para anuência do diretor. Para sua 
organização, solicitamos o máximo empenho no registro das ações planejadas.
Para que a direção possa organizar seu horário de implementação nos 25% de afastamento, 
é necessário que indique a previsão dos dias e carga horária  das ações.

5. CRONOGRAMA - FEVEREIRO à JULHO DE 2014
Registro das ações previstas, datas e carga horária - mínimo de 64 h/a na escola, sendo 
32h com o público alvo - preferencialmente  nos 25%  de afastamento:

DATA h/a

E

h/a

PA

AÇÃO

1 Fev. 1 Apresentação do Projeto de Implementação na Semana Pedagógica.

2 Fev.  2  Considerações iniciais  e apresentação do plano de intervenção na 
escola para o publico alvo.

3 Fev. 5 Organização dos roteiros para o desenvolvimento das atividades.

4 Fev./ 
Mar.

1 Aplicação do pré-teste.

5 Fev. 1 Exibição do vídeo informações históricas e técnicas do celular

6 Fev. 1 Aplicação do pós – teste

7 Mar. 6 Análise do pré e pós teste.

8 Mar. 10 Leituras  e  aperfeiçoamento  do  material  a  ser  usado  no 
aprofundamento teórico.

9 Mar. /
Abr. 

3  Organização  dos  grupos  e  realização  da  busca  na  internet  do 
conteúdo a ser desenvolvido na implementação.

10 Mai. 16 Aprofundamento teórico, conceitos básicos da ondulatória com ênfase 
ao estudo das ondas eletromagnéticas. 

11 Mai. 6 Experimentos ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas

12 Mai. 5  Realização da feira de ciências

13 Mai. 2 Avaliação da implementação

14 Jun. 3 Mostra  da  implementação,  bem  como  de  seus  resultados  para   a 
equipe da escola.

15 Jun. 2  Encerramento com confraternização

TOTAL PA 32 32

TOTAL E



ATIVIDADE 1

1. TÍTULO: 

ATIVIDADE  DE  MOTIVAÇÃO  PARA  O  ESTUDO  DE  ONDAS 

ELETROMAGNÉTICAS.

2. OBJETIVOS:

2.1.GERAL:

Motivar  os  alunos  para  o  conjunto  de  atividades  do  projeto,  mostrando 

algumas informações históricas e técnicas sobre o telefone celular.

2.2.ESPECÍFICOS:

2.2.1.Apresentar informações históricas sobre o telefone celular.

2.2.2.Apresentar informações técnicas, como: a justficativa do nome “celular”, 

o sistema de funcionamento do telefone celular, a transmissão das 

informações pelas ondas eletromagnéticas.

2.2.3.Sensibilizar os alunos para as atividades posteriores.

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS:

Computador com internet e projetor multimídia.

4. TEMPO ESTIMADO:

Uma aula. 

5. DESENVOLVIMENTO:

Inicia-se  a  atividade  distribuindo,  para  cada  aluno,  uma  folha  com quatro 

questões,  conforme  Quadro  1  abaixo,  e  solicitando  que  respondam  as  duas 



primeiras  e  devolvam  a  folha.  As  outras  duas  serão  respondidas  ao  final  da 

atividade. 

A folha a ser entregue poderá ter a seguinte forma:

Quadro 1: Questões para verificação do conhecimentos dos alunos sobre o telefone celular.

Em seguida  os   alunos deverão assistir  o  vídeo “A Ciência  a  Serviço  da 

Comunicação”, que mostra uma reportagem com informações históricas e técnicas 

sobre o celular. O vídeo está disponibilizado no link:

http://redeglobo.globo.com/globociencia/videos/t/edicoes/v/globo-ciencia-27042013-

a-ciencia-a-servico-da-comunicacao-integra/2538163/

Após  o  vídeo,  inicie  uma  pequena  discussão  com  os  alunos  sobre  as 

informações  apresentadas  e  reforce  aquelas  referentes  ao  histórico  e  sobre  as 

questões apresentadas no Quadro 1.

Devolva  a  folha  para  cada  um dos  alunos  para  que  respondam as  duas 

últimas  questões  e  entreguem  de  volta.  O  Quadro  2  contém  um  resumo  das 

informações históricas apresentadas no vídeo e que seriam interessantes que os 

alunos  mantivessem  um  maior  contato  com  elas.  Assim,  este  texto  pode  ser 

impresso e entregue 

Responda as questões abaixo:

1) Por que o telefone celular recebeu esse nome?

2) Você sabe como o celular funciona?

3) Após ter assistido o video você quer reestruturar sua primeira 

resposta ou a mantém.

4) Após a exibição do video você mantém sua resposta à segunda 

questão ou quer reestruturá-la.

http://redeglobo.globo.com/globociencia/videos/t/edicoes/v/globo-ciencia-27042013-a-ciencia-a-servico-da-comunicacao-integra/2538163/
http://redeglobo.globo.com/globociencia/videos/t/edicoes/v/globo-ciencia-27042013-a-ciencia-a-servico-da-comunicacao-integra/2538163/


Quadro 2: Texto com informações históricas e técnicas sobre o telefone celular.

6. RESULTADOS ESPERADOS E AVALIAÇÃO

Espera-se que a atividade motive e desperte a curiosidade dos alunos sobre o 

tema a ser tratado durantes as próximas aulas. As respostas das questões devem 

ser  usadas para se avaliar  a  atividade.  Se preferir,  pode solicitar  que os alunos 

coloquem o nome nas suas folhas de questões e estas podem também ser uma 

fonte de avaliação parcial e individual.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

A Ciência a Serviço da Comunicação. Produção de Lúcia Morgado e Gabriela Brasil. 

Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2013.  19  min. Disponível em: 

<http://redeglobo.globo.com/globociencia/videos/t/edicoes/v/globo-ciencia-27042013-

a-ciencia-a-servico-da-comunicacao-integra/2538163/>. Acesso em: 2 nov. 2013.

TELEFONE CELULAR

As telecomunicações  tiveram várias  etapas  de  desenvolvimento até 
chegarmos à tecnologia de ponta que possuímos ao nosso dispor. Se fizermos 
uma retrospectiva histórica, podemos dizer que vários ícones deram suporte 
ao desenvolvimento, criação e aprimoramento do telefone celular. Dentre os 
quais  podemos  destacar:  Robert  Hooke  (1667)  inventor  do  telefone  de 
cordel;  Samuel  Morse  (1837)  inventor  do  telégrafo;  Graham Bell  (1876) 
inventor  do  primeiro  telefone  que  foi   apresentado  ao  mundo  em 1877, 
contando  com  a  presença  do  então  imperador  brasileiro  D.  Pedro  II 
colocando  o  Brasil  como  um  dos  países  precursores  a  adotar  o  uso  da 
descoberta  feita  pelo  norte  americano,  ao  utilizá-lo  na  cidade  do  Rio  de 
Janeiro. 

Ao  se  falar  na  evolução  tecnológica  que  dispomos  não  podemos 
deixar  de  mencionar  Thomas  Edison  que  muito  contribuiu  com  seus 
experimentos  de  eletricidade,  bem como  o  Padre  Landell  de  Moura,  em 
1894, com a invenção do rádio, embora os créditos tenham ficado com o 
italiano Guglielmo Marconi.  Até que em 1973 o engenheiro da motorolla 
Martin Cooper, criou o primeiro celular com tamanho de 25 cm e 1 kg de 
massa.

http://redeglobo.globo.com/globociencia/videos/t/edicoes/v/globo-ciencia-27042013-a-ciencia-a-servico-da-comunicacao-integra/2538163/
http://redeglobo.globo.com/globociencia/videos/t/edicoes/v/globo-ciencia-27042013-a-ciencia-a-servico-da-comunicacao-integra/2538163/


ATIVIDADE 2

1. TÍTULO: 

FERRAMENTAS DE BUSCA DO CELULAR, USANDO WI-FI

2. OBJETIVOS:

2.1.GERAL:

Ensinar os alunos a utilizar as ferramentas de busca do celular como 

apoio pedagógico.

2.2.ESPECÍFICOS:

2.2.1.Ensinar o uso das ferramentas de busca do celular.

2.2.2.Reconhecer o caráter científico do aplicativo.

2.2.3.Introduzir os principais conceitos de ondulatória.

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS:

Rede wi-fi com acesso liberado para os alunos da turma onde será 

aplicada a atividade.

Celular que possua o aplicativo wi-fi.

4. TEMPO ESTIMADO:

Duas aulas. 

5. DESENVOLVIMENTO:



Dividir  a  turma  em  pequenos  grupos  e  que  tenha  pelo  menos  um 

telefone celular com wi-fi em cada grupo. A quantidade de alunos nos grupos 

pode ser modificada para atender esta condição.

Cada grupo irá fazer as buscas pelas palavras-chaves,  selecionar os 

sites pelos critérios discutidos e desenvolver a pesquisa.

Cada  grupo  terá  que  responder  um  questionário  sobre  os  principais 

conceitos e grandezas relacionadas com o tema. Caso haja tempo, os grupos 

também poderão apresentar curiosidades sobre o tema.

Discussão Inicial:

Uma introdução ao tema deve ser feita, onde objetivos e metodologia da 

atividade devem ser  apresentados. Como serão feitas buscas por  palavras-

chave, apresentar algumas e solicitar a sugestão de outras. Também discutir 

um critério para escolha dos sites. Para auxiliar nesta introdução, o texto do 

Quadro 1 deverá ser  impresso e entregue aos alunos para que leiam no início  

de atividade.

Caso os alunos tenham dificuldades de encontrar um site com conteúdo 

confiável e acessível, sugerimos os sites:

• http://www.portalsaofrancisco.com.br/  

• https://pt.wikipedia.org/wiki/Onda  

• http://www.brasilescola.com/fisica/ondas.htm   

Perguntas sugeridas para orientar a busca:

No quadro 2, encontram-se algumas perguntas sugeridas para orientar a 

pesquisa dos alunos nos sites da internet. O questionário deve ser impresso e 

repassado aos alunos, que deverão devolvê-lo respondido ao final da aula.

Os  alunos  devem,  de  alguma  forma,  apresentar  o  resultado  de  sua 

pesquisa. Sugere-se que o professor escolha diferentes alunos para responder, 

diante da turma, cada uma das perguntas. Neste momento, o professor deve 

fazer as intervenções que julgar pertinentes para aprimorar a compressão dos 

conceitos e grandezas que estão em discussão.

6. RESULTADOS ESPERADOS E AVALIAÇÃO

Os  alunos  devem  apresentar  o  questionário  proposto  respondido  e 

alguns  irão  também  apresentar  suas  respostas  de  forma  oral,  mostrando 

http://www.brasilescola.com/fisica/ondas.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Onda
http://www.portalsaofrancisco.com.br/


apropriação  do  conhecimento  pretendido.  Este  questionário,  bem  como  a 

apresentação, servirão de subsídio para avaliar a atividade.

O trabalho em grupo, utlizando o celular como ferramenta de apoio, deve 

ser objetivo e não gastar muito do tempo da atividade. A objetividade desta 

etapa do trabalho deve ser monitorada pelo professor.

Quardo 1: Texto introdutório para discussão sobre ondas eletromagnéticas.

ONDAS

As  ondas  são  pertubações  que  se  propagam  no  espaço 
transferindo  energia,  sem  transportar  matéria.  Ela  pode,  ou  não, 
precisar  de  um  meio  material  de  propagação.  As  ondas 
eletromagnéticas  constituerm  um  recurso  fundamental  de 
comunicação  de  nossa  sociedade,  sendo  utilizadas  pelos  rádios, 
transmissões de TV, telefonia, entre outras.

É fácil visualizar uma onda se propagando na superfície de um 
lago,  quando nele  jogamos  uma pedra,  ou quando fazemos  oscilar 
uma corda com uma das pontas presa. No entanto, nem todas as ondas 
são visíveis desta forma, com é o caso das ondas eletromagnéticas.

As  ondas  possuem  diversas  propriedades  que  são  utilizadas 
para sua classficação. Estas propriedades é que iremos agora discutir.

Em seu grupo de trabalho, utlizando um telefone celular que 
possua WI-FI, faça uma busca sobre o tema e responda as questões 
propostas. Sugerimos as seguintes palavras chave para sua busca:

ondas, movimento oscilatório, propriedades de uma 
onda, tipos de onda, frequência de onda, amplitude de 

onda.

As questões devem ser entegues ao final da aula.

 



Quadro 2: Questionário para orientar a pesquisa na internet sobre ondas. 

Responda as questões abaixo:

1) O que é uma onda?

2) Como as ondas são classificadas em relação à sua natureza e em 

relação à sua forma?

3) O que são: Amplitude de uma onda, comprimento de onda e 

frequência de onda?

4) Faça o desenho de uma onda transversal e identifique a amplitude e 

o comprimento de onda.

5) Qual é a relação entre velocidade e frequência de uma onda?

6) Qual a princial diferença entre ondas mecânicas e 

eletromagnéticas?

7) Qual a velocidade de propagação de uma onda sononora e de uma 

onda eletromagnética?

8) De acordo com suas pesquisa relacione alguns aparelhos de seu 

cotidiano que utiliza ondas eletromagnéticas como base de seu 

funcionamento.



ATIVIDADE 3

1. TÍTULO: 

FORMALIZAÇÃO EXPERIMENTAL DOS CONCEITOS DOS ELEMENTOS 

E DAS PROPRIEDADES DE UMA ONDA.

2. OBJETIVOS:

2.1.GERAL:

Aliar  a  experimentação  ao  conhecimento  teórico  para  formalizar  a 

compreensão e aprimoramento dos fenômenos sob o ponto de vista do aluno.

2.2.ESPECÍFICOS:

2.2.1.Ensinar  o  aluno  que  fenômenos  físicos  podem  ser  verificados 

experimentalmente.

2.2.2.Reconhecer o caráter científico da experimentação.

2.2.3.Introduzir  os principais conceitos de ondulatória sob o ponto de 

vista macroscópico.

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS:

Mola espiral plástica que pode estender-se até o comprimento de 2 m.

Uma trena.

4. TEMPO ESTIMADO:

2 aulas.



5. DESENVOLVIMENTO:

Arguir  oralmente  que  os  conceitos  anteriormente  estudados  serão 

verificados  na  prática,  utilizando  materiais  de  baixo  custo  previamente 

selecionados, executando-se  a montagem dos equipamentos de acordo com 

as particularidades que possibilitem a análise do experimento.

Antes de iniciar os experimentos, peça para os alunos que se agrupem 

em grupos de 4 alunos (aproximandamente) e informe que cada grupo deverá 

fazer  anotações no  decorrer  das  experiências,  que  serão  necessárias  para 

responder  as  questões propostas  e  que deverão ser  entregues ao final  da 

atividade,  para  avaliação  da  atividade.  O  experimento  inicia-se  com  a 

participação de dois alunos para segurar as duas extremidades da mola, sendo 

que apenas um dos alunos realizará os estímulos.

Para  que  se  possam  realizar  as  observações  e  apontamentos  é 

necessário  algumas  orientações.  Solicitar  que  um  dos  alunos  que  está 

segurando  uma  das  extremidades  da  mola  realize  movimentos  oscilatórios 

verticais,  pequenos e vigorosos, na extremidade da mola,  movimentando-se 

preferencialmente a mão e não o braço,  de forma que na mola produza-se 

ondas de grande amplitude, mas que o pulso do aluno seja um ponto fixo.Peça 

para que os demais alunos mostrem, no movimento oscilatório, o que são as 

cristas  e  vales  da  onda.  Peça  para  que  estimem o  comprimento  da  onda 

gerada pelas oscilações bem como a amplitude.  O que seria  o período da 

onda? Como é possível estimá-lo? Entregue a eles o texto, do quadro abaixo, 

sobre  ondas  estacionárias,  para  ajudá-los  a  realizar  a  próxima  etapa  da 

experiência. Dois novos alunos deverão segurar a mola novamente para novas 

experiências.  Solicite  ao  aluno  que  irá  fazer  os  estímulos  que  tente  gerar 

padrões de ondas estacionárias, com um ventre inicialmente e depois dois e 

três ventres.  Peça para que um aluno,  utilizando a trena,  meça a distância 

entre dois nós (lembre que existe um nó nos pontos onde os alunos seguram a 

mola). Qual o comprimento de onda em cada caso? Os fenômenos observados 

devem ser discutidos dentro do grande grupo para melhor compreensão dos 

conceitos ali demonstrados. As questões propostas deverão ser respondidas, 

em folha a parte. Cada grupo terá que fazer uma demonstração gráfica dos 

principais elementos constitutivos da onda observados no experimento. 



ONDAS ESTACIONÁRIAS EM UMA CORDA

Quando  ocorre  uma  superposição  de  duas  ondas  de  mesma 
frequência,  mesma  amplitude,  mesma  velocidade,  mesma  direção  e 
sentidos opostos, temos a formação de ondas estacionárias.

Figura 1: Formação de ondas estacionárias. Fonte:  
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/ondas-estacionarias/ondas-

estacionarias.php

Essas  ondas  caracterizam-se  por  apresentarem  pontos  com 
interferência construtiva (ventres ou pontos ventrais – V) e pontos com 
interferência destrutiva (nós ou pontos nodais – N)

Nessas ondas todos os pontos estão em concordância de fase, isto 
é, quando um ponto está no máximo, todos os outros estão no máximo; 
quando um ponto passa por um mínimo, todos os outros também passam.

A distância entre dois nós ou dois ventres consecutivos equivale a 
meio comprimento de onda.

Os nós e os ventres mantém sempre a mesma posição ao longo da 
corda. Estando sempre imóveis, os nós impedem que a energia mecânica 
passe  através  deles.  A energia,  então,  fica  estacionada  entre  os  nós, 
fazendo com que a onda resultante seja uma onda estacionária.

Ao longo da corda terão ventres e nós, vejamos: 

 

(continua)



Texto sobre ondas estacionárias extraído do portal São Francisco, no endreço: 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/ondas-estacionarias/ondas-estacionarias.php

O  professor  deve  fazer  as  intervanções  que  julgar  pertinentes  para 

aprimorar a compressão dos conceitos e grandezas que estão em discussão.

6. RESULTADOS ESPERADOS E AVALIAÇÃO

Espera-se que as atividades experimentais facilitem a compreensão dos 

alunos  sobre  as  principais  características  das  ondas,  complementando  o 

trabalho teórico já iniciado e que estimulem seu interesse pelo tema.

Os alunos devem apresentar as questões propostas respondidas. Estas 

questões servirão de subsídio para avaliar a atividade.

(continuação)

Para entendermos melhor vejamos a definição de ventre e nós:
Os ventres podem ser chamados também de antinodos, que são pontos 
onde sempre ocorre a interferência construtiva, onde esses pontos vibram 
com uma amplitude máxima Av, que é dada por:

Av=a+a → Av=2a

Os nós  podem ser  chamados  de  nodos,  que  são  pontos  onde  sempre 
ocorre  a  interferência  destrutiva,  onde  esses  pontos  vibram  com 
amplitude An nula, que é dada por:

An=a−a → An=0

Obs.: os ventres e os nós não se propagam, permanecendo o tempo todo 
nas mesmas posições.

Figura 2: Nós e ventres em uma onda estacionária. Fonte:  
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/ondas-estacionarias/ondas-

estacionarias.php
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ATIVIDADE 4

1. TÍTULO: 

OBSERVAÇÃO DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS ESTACIONÁRIAS EM 

FORNO MICRO-ONDAS

2. OBJETIVOS:

2.1.GERAL:

Analisar o comportamento característico de ondas estacionárias em um 

forno de micro-ondas.

2.2.ESPECÍFICOS:

2.2.1.Reconhecer  o  caráter  científico  envolvido  no  mecanismo  de 

funcionamento de utensílios domésticos.

2.2.2.Observar  algumas  características  das  ondas  eletromagnéticas 

formadas em um forno de micro-ondas.

2.2.3.Estimar  quantitativamente  a  velocidade  da  luz  através  do 

experimento.

2.2.4.Desenvolver habilidades relativas a montagem de experimentos.

2.2.5.Envolver e aproximar o conteúdo de física ao cotidiano dos alunos.

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS:

Forno micro-ondas 

Papel termosensível de fax

Fita adesiva 



Caixas de sapato de papelão

Tesoura

 

4. TEMPO ESTIMADO:

Duas aulas. 

5. DESENVOLVIMENTO:

Ao propor a realização desta atividade o professor deve tomar algumas 

precauções como: manter ambiente bem arejado e evitar ficar muito próximo 

ao micro-ondas durante o experimento, pois o papel termosensível exala um 

odor forte enquando está aquecendo. . 

O  experimento  apresentado  será  demonstrativo,  pois  caso  contrário 

demandaria muito tempo e disponibilidade de material.

A atividade  tem início  com a entrega  aos alunos  do texto  motivador 

sobre  o  funcionamento  do  forno  micro-ondas,  que  se  encontra  no  quadro 

abaixo. A turma deve ser dividida em pequenos grupos para melhor observação 

e registro de informações. 

O experimento consiste em observar padrões de ondas estacionárias do 

forno  de  micro-ondas  registradas  no  papel  termosensível.  Para  obter  um 

melhor  resultado,  o  papel  deve estar  bem esticado e  posicionado em uma 

altura intermediária dentro do forno. Para tal, é necessário construir um suporte 

para fixar o papel e posicioná-lo na altura desejada. Este suporte pode ser feito 

de  material  plástico  ou  papelão.  Nunca  use  material  metálico.  Sugerimos 

recortar uma caixa de sapatos, como mostra a figura. Cada grupo de alunos 

pode montar o suporte. 

Corte um pedaço de papel termosensível do tamanho da cavidade do 

forno e fixe-a no suporte com fita adesiva, com a parte sensível para cima. O 

papel  deve  preencheer  toda  a  cavidade.  Programe  o  forno  para  funcionar 

durante  1  minuto,  na  potência  máxima.  O  procedimento  pode  ser  repetido 

várias vezes, alterando-se a altura da base onde se coloca o papel e o tempo 

de funcionamento do forno.



As caracteristicas das ondas como padrões e distanciamento entre elas, 

serão registradas pelos integrantes de cada grupo para serem analisados e 

discutidos no grande grupo. Ao realizar essa análise os integrantes dos grupos 

deverão observar o comportamento, padrões das queimaduras, além de medir 

a distância entre elas, para poder estimar quantitativamente a velocidade da 

luz, que poderá ter valores diferentes devido a influências como altura da base,  

disposição do papel, entre outras, entretanto essas divergências não podem 

ser tão acentuadas.

Peça para os alunos identificarem, no papel termosensível, as regiões 

de ventres e nós das ondas estacionárias. 

Peça para que cada grupo apresente seus resultados e interpretações 

para toda a turma.

6. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se  com essa  atividade   envolver  e  aproximar  o  conteúdo  de 

física ao cotidiano dos alunos , fazendo com que esta disciplina preste-se, não 

só para a compreensão e uma visão da natureza, como também seja útil para 

entender os princípios que se encontram por detrás dos artefatos tecnológicos 

que o aluno convive ou interage no seu dia-a-dia.

Figura 1: Suporte de Papelão recortado de uma caixa de sapatos.



Funcionamento do Forno de micro-ondas

No interior do aparelho existe uma onda eletromagnética de frequência 
igual  a  2.450  MHz que  é  gerada  por  um magnetron  e  irradiada  por  um 
ventilador de metal, que fica localizado na parte superior do aparelho, para o 
interior do mesmo. Através do processo de ressonância as moléculas de água 
existentes nos alimentos absorvem essas ondas, as quais fazem aumentar a 
agitação das mesmas, provocando assim o aquecimento dos alimentos de fora 
para dentro, veja o esquema abaixo:

Figura 3: Vista frontal forno micro-ondas.  
Fonte:http://www.brasilescola.com/fisica/forno-

microondas.htm

O forno de micro-ondas não atua de forma uniforme sobre todo o alimento, 
sendo por esse motivo que em alguns casos aparecem pontos mais escuros no 
alimento  que  está  sendo  aquecido.  O  prato  giratório  que  esses  fornos 
possuem serve  para  garantir  uma  distribuição  mais  uniforme  da  radiação 
eletromagnética  sobre  todo  alimento.  As  ondas  eletromagnéticas  possuem 
certa  dificuldade  para  penetrar  em  meios  materiais,  por  esse  motivo  ela 
aquece de fora para dentro, agitando as moléculas de água e de gordura das 
camadas mais externas com mais intensidade que as camadas mais internas 
do alimento.

(continua)



Quadro 2: Texto auxiliar sobre o funcionamento do forno de micro-ondas.

Após o experimento, os alunos deverão obter, no papel termosensível, 

um registro  de  regiões escuras  (queimadas)  e  claras  (não queimadas).  Os 

registros  lembram  o  padrão  de  ondas  estacionárias  em  uma  corda.  É 

importante mencionar que, neste experimento, as ondas são tridimensionais e 

mais complexas que em uma corda. O padrões observados constituem uma 

seção das ondas tridimensionais.

As regiões escuras são os ventres da onda estacionária e as regiões 

claras são o entorno dos nós. É importante que os alunos identifiquem estas 

regiões. 

A distância entre os centros de duas regiões escuras deverá ser de, 

aproximadamente,  12  cm,  que  é  o  comprimento  esperado  de  uma  onda 

eletromagnética  do  micro-ondas  (frequência  de  2450  Mhz).  Com  estas 

informações, os alunos poderão estimar a velocidade da luz (c=λ f ) .

As  folhas  de  papel  termosensível  usados  pelos  alunos  com  seus 

registros  servirão  de  subsídio  de  avaliação.  Porém,  o  mais  importante  é  a 

discussão  que  os  alunos  irão  apresentar  sobre  suas  observações.  Neste 

momento é importante a formalização do conhecimento.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

da  SILVA,  Marcos  A.  Forno  Micro-ondas. Brasil  Escola.  Disponível 

(continuação)

O forno micro-ondas é como qualquer outro forno, a única diferença 
dele para os fornos convencionais é que ele aquece os alimentos através da 
propagação da radiação eletromagnética em seu interior.

Extraído de:

da SILVA, Marcos A. Forno Micro-ondas. Brasil Escola. Disponível 
em:<http://www.brasilescola.com/fisica/forno-microondas.htm>. Acesso 
em: 03/12/2013.

http://www.brasilescola.com/fisica/forno-microondas.htm


em:<http://www.brasilescola.com/fisica/forno-microondas.htm>.  Acesso  em: 

03/12/2013.

LABURÚ, Carlos E.;  et.al.  Visualizando onas eletromagnéticas estacionárias 

(um experimento na cozinha de casa).  Cadernos Catarinese de Ensino de 

Física, Florianópolis, v.17, n.3, p.328-335, dez. 2000.
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ATIVIDADE 5

1. TÍTULO: 

USO DA GAIOLA DE FARADAY PARA BLOQUEAR A CIRCULAÇÃO DE 

ONDAS ELETROMAGNÉTICAS

2. OBJETIVOS:

2.1.GERAL:

Mostrar aos alunos o conhecimento físico envolvido no bloqueio de sinal 

de celular.

2.2.ESPECÍFICOS:

2.2.1.Ensinar  experimentalmente  mecanismos  de  bloqueio  da 

transmissão de ondas eletromagnéticas.

2.2.2.Reconhecer  o  caráter  científico  empregado  no  mecanismo 

funcional da Gaiola de Faraday.

2.2.3.Aprimorar  os  conhecimentos  pré  -  existentes  relacionando 

circulação de ondas eletromagnéticas às ondas oscilantes e ondas 

estacionárias.

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS:

Tela malha fina do mesmo tipo utilizado para fazer pequenos cercados na 

área rural.

Arame para amarrar a tela e deixá-la da forma desejada.

Alicate.

1 rolo de papel alumínio.



Diferentes telefones celulares.

1 pequeno rádio FM (pode ser o do celular).

4. TEMPO ESTIMADO:

50 minutos ( 1 aula )

5. DESENVOLVIMENTO:

O bloqueio do sinal de celulares não é uma tarefa simples e diferentes 

técnicas podem ser utilizadas. Apesar da técnica da gaiola de Faraday poder 

bloquear  alguns  sinais  de  ondas  eletromagnética,  ela  não  é  eficiente  no 

bloqueio de celulares, diferente do que acredita o senso comum de algumas 

pessoas  que  conhecem  um  pouco  de  Física.  Assim,  não  espera-se  nesta 

atividade que os alunos tenham sucesso no bloqueio de celulares, mas que 

discutam  as  propriedades  de  propagação  das  ondas  eletromagnéticas  em 

diferentes meios. Alguns alunos podem conseguir algum resultado positivo, o 

que poderá enriquecer a discussão.

O Professor deve iniciar a aula com uma altividade motivara, solicitando 

aos alunos que leiam o texto sobre sobre bloqueio de celulares em presídios. O 

texto que esta no Quadro 1, é uma notícia sobre o assunto. 

Após a leitura, permita uma pequena discussão sobre o tema e verifique 

se eles já ouviram falar de alguma técnica de bloqueio de celular. Caso a gaiola 

de Faraday seja mencionada, aproveite para iniciar a atividade. De outra forma, 

apresente a técnica da gaiola  de Faraday ao alunos e distribua o segundo 

texto, do Quadro 2, que explica seu funcionamento.

Logo  a  seguir,  proponha  a  construção  de  uma  gaiola  de  Faraday 

utilizando a tela e o arame. Após a construção da gaiola, peça aos aunos que 

testem seu funcionamento, colando um telefone celular dentro dela e ligando 

para ele  ele por outro  telefone. Peça para que testem diferentes telefones 

dentro da gaiola e anotem suas observações.

Induza uma discussão sobre a relação entre o tamanho da onda e o 

tamanho  dos  orifícios  da  gaiola.  Peça  para  que  façam  outros  tipos  de 

experimentações para  testar  esta  relação,  como trocando o  celular  por  um 



rádio  FM (ou simplesmente  ativando o  rádio  do  celular),  que trabalha com 

ondas de comprimento maior, ou tentando bloquear o celular com um embrulho 

de papel alumínio.

JORNAL HOJE
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Governo de SP instala equipamentos para 
bloquear celulares em presídios
Celulares entram nos presídios em cartas, maço do cigarro.
Em 2012, 13.248 celulares foram apreendidos.

Patrícia Taufer Guarulhos, SP.

Para  impedir  a  entrada  dos  aparelhos  celulares  nos  presídios,  o 
Governo de São Paulo decidiu instalar equipamentos que vão bloquear o 
sinal em 23 presídios. Só no primeiro semestre desse ano, foram mais de 
6.300 celulares apreendidos, contra 13.248 em 2012. 

A justiça interceptou algumas conversas no presídio de Tremembé, 
no interior paulista. Já era tarde quando um homem ligou para o celular de 
um preso para contar que ia depositar o dinheiro prometido. “Amanhã, na 
hora do almoço, eu te arrumo aquela caminhada.”

   ... 

Os celulares entram nos presídios em cartas, maço de cigarro, pote 
de margarina, roupa íntima das visitantes, em equipamentos voadores e até 
com a ajuda de arco e flecha. O secretário de Administração Penitenciária, 
Lourival  Gomes,  reconhece  a  dificuldade  em  impedir  a  entrada  dos 
celulares nos presídios. O jeito é bloquear o sinal. "Conversas de presos 
com  quadrilhas,  ora  traficando  armas,  ora  traficando  drogas,  ora 
ameaçando de morte  ser  humano,  vítimas,  testemunhas.  O Estado quer 
acabar com essa situação de conversa ilegal do preso com o cidadão do 
mundo exterior."

(continua)



Quadro 1: Texto com uma reportagem sobre o problema do bloqueio de celulares em presídios. 
Extraído de: http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2013/09/governo-de-sp-instala-

equipamentos-para-bloquear-celulares-em-presidios.html.

Considerando que a maioria dos grupos não coseguirão um resultado 
positivo ao tentar bloquear os celulares em gaiolas de Faraday, é interessante 
discutir  com eles o comportamento das ondas eletromagnéticas na interface 
entre dois meios e que a reflexão total, sem transmissão para o outro meio só 
ocorrem em materiais perfeitamente condutores. O texto do Quadro 3 pode ser 
impresso e entregue aos alunos para concluir o assunto. 

Peça para que cada grupo entregue um pequeno texto descrevendo os 
resultado de suas observações e a interpretação do grupo do resultado.

(continuação)

Cinco empresas participaram dos testes que aconteceram entre abril e 
agosto  desse  ano  em  três  presídios  da  capital  paulista.  Um  deles  foi  em 
Guarulhos. Segundo a secretaria de Administração Penitenciária, o resultado 
foi positivo, já que as ligações dentro dos presídios foram bloqueadas e quem 
estava do lado de fora não sofreu interferência.

Duas tecnologias foram testadas: uma confunde o celular, faz o telefone 
entender que há outra antena por perto. O equipamento atrai o sinal do celular, 
mas não deixa a  ligação ser  completada.  Já  a outra  tecnologia  atrapalha a 
conexão  do  celular  com a  antena.  O  aparelho  emite  uma  frequência  mais 
potente, interfere no sinal e o resultado é que o celular também não funciona.

"Dentro do presídio eu vou ter que criar várias áreas de bloqueio. Vai 
colocar uma ou mais antenas, vai depender de cada projeto. Pode ser que com 
três antenas eu consiga cobrir toda a área do presídio, garantindo 100% que 
não vai  ter vazamento", explica o professor de Engenharia de Computação 
João Carlos Fernandes.

Extraído de: http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2013/09/governo-de-sp-instala-
equipamentos-para-bloquear-celulares-em-presidios.html 

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2013/09/governo-de-sp-instala-equipamentos-para-bloquear-celulares-em-presidios.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2013/09/governo-de-sp-instala-equipamentos-para-bloquear-celulares-em-presidios.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2013/09/governo-de-sp-instala-equipamentos-para-bloquear-celulares-em-presidios.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2013/09/governo-de-sp-instala-equipamentos-para-bloquear-celulares-em-presidios.html


Quadro 2: Texto sobre a gaiola de Faraday.

GAIOLA DE FARADAY

 

A gaiola de Faraday é uma blindagem elétrica constituida por 
uma  superfície  condutora  que  envolve  uma determinada  região  do 
espaço  formando  um  campo  capaz  de  impedir  a  entrada  de 
perturbações  produzidas  por  campos  elétricos  e/ou  magnéticos 
externos.

Chama-se  gaiola  porque  sua  superfície  não  é  contínua  e  de 
Faraday pois foi o físico Michael Faraday quem primeiro percebeu 
este  fenômeno  e  o  utilizou  para  realizar  a  proteção  de  aparelhos 
sensíveis.

Esta  blindagem é utilizada  para  proteger  alguns objetos  que 
conhecemos  como  forno  micro-ondas,  automóveis  e  aviões,  entre 
outros.  

Os objetos que ficam no interior desta blindagem ficam imunes 
aos campos elétricos externos, ou seja, mesmo sob a ação de cargas 
exteriores, o campo elétrico no interior é nulo.

Se um veículo estiver trafegando em meio a uma tempestade 
ou  sendo  tocado  por  um  fio  de  alta  tensão,  a  segurança  dos 
passageiros estará garantida enquanto eles permanecerem dentro do 
veículo.

Condições de Contorno para Ondas Eletromagnéticas

O comportamento das ondas eletromagnéticas na interface entre dois 

meios são conhecidas como condições de contorno. Sempre que uma onda 

eletromagnética  encontra  uma  interface,  ela  será  parcialmente  refletita  e 

parcialmente transmitida. Este resultado é conhecido, na Óptica, como as leis 

da reflexão e refração, pois a luz é também uma onda eletromagnética (veja 

figura abaixo).

(continua)



Quadro 3: Texto sobre concições de contorno para ondas eletromagnéticas.

6. RESULTADOS ESPERADOS E AVALIAÇÃO

Espera-se  que  os  alunos  compreendam  as  propriedades  físicas 

envolvidas na propagação de ondas eletromagnéticas e no bloqueio de sua 

transmissão.

Esta  experimentação  pode  apresentar  resultados  diferentes  para 

diferentes equipamentos utilizados. Mas a interpretação dos resultados deverá 

ser feita de acordo com a teoria apresentada. 

As discussões em sala e os textos apresentados pelos alunos servirão 

(continuação)

A fração da intensidade da onda que será transmitida e a fração que 

será refletida depende propriedades dos materiais que estão em contato e 

também pode depender da frequência da onda incidente. Se o meio 2 for um 

condutor perfeito, toda onda incidente será refeltida e nada será transmitido. 

Já  se  for  um meio  condutor  real,  a  onda  transmitida  será  amortecida  e 

quanto maior for sua frequência, maior será sua penetração no meio.

Figura 4: Comportamento da onda eletromagnética na 
interface de dois meios. São mostrados os raios incidente e  

refletido (meio n1) e raio transmitido (meio n2). Fonte:  
http://www.infoescola.com/fisica/refracao/ 

http://www.infoescola.com/fisica/refracao/


de subsídio para a avaliação da atividade. 
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