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A Produção Didática Pedagógica a ser desenvolvida 
para o Programa de Desenvolvimento Educacional – 
PDE (2013 – 2014), tem como ponto de reflexão a 
Teoria e Pratica no cotidiano de educadores e 
educandos, registrar a contribuição significativa ou não 
no processo de ensino aprendizagem com aulas 
experimentais com alunos do 2º ano do Ensino Médio, 
no período vespertino no Colégio Estadual José de 
Alencar, em Nova Prata do Iguaçu/Pr. O objetivo 
principal será, reproduzir experimentos juntamente 
com alunos, analisar os fenômenos físicos, estabelecer 
fundamentação para o conhecimento através dos 
experimentos, verificando a real eficiência ou não da 
relação Teoria e Prática no ensino aprendizado. Assim 
nos propomos através dos conteúdos de transmissão 
do Calor, trabalhar com metodologia diferenciada das 
aulas tradicionais expositivas. Para tanto, vamos nos 
propor identificar se a ou não facilidades dos alunos 
em assimilar o conhecimento nas aulas experimentais, 
fazendo um comparativo com outra turma trabalhada 
com aulas expositivas, neste sentido vamos aplicar 
avaliações descritivas e optativas. Utilizando a 
pesquisa–ação como suporte teórico-metodológico, em 
fim propor uma alternativa diferenciada no ensino 
aprendizado no sentido de construir uma educação de 
melhor qualidade. 
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2 Apresentação 

 

Diante das situações que encontramos em nossos trabalhos, entendendo que 

enfrentamos fatores sociais, políticos e financeiros no sistema educacional do país 

como um todo, faz-se necessário analisar com professores de Física, Equipe 

Pedagógica e Alunos do Colégio Estadual José de Alencar – Ensino Médio. Qual a 

contribuição das atividades experimentais durante as aulas de Física na 

compreensão de conceitos, leis e formulações matemáticas que evidenciam o 

conhecimento acadêmico sistematizado nas mais diversas áreas do 

desenvolvimento tecnológico e científico.  

Neste sentido a atividade da produção didático-pedagógica é planejada para 

ser implementada conforme o Projeto de Intervenção Pedagógica - PDE 2013, que 

se efetivará no segundo semestre de 2014, junto aos alunos do 2º ano no período 

vespertino do Colégio Estadual José de Alencar – Ensino Médio – Nova Prata do 

Iguaçu/Pr.       

Os pontos fundamentais que norteiam as atividades da nossa reflexão são: 

- Refletir a metodologia desenvolvida por professores de Física para manter a 

atenção e satisfação quanto o aprendizado nas aulas expositivas; 

- Analisar as atividades experimentais elaboradas por alunos e professores na 

construção do conhecimento; 

- Quantificar o processo de ensino aprendizagem com o auxilio das atividades 

experimentais com materiais alternativos no processo de construção do 

conhecimento; 

- Avaliar a construção do conhecimento pela perspectiva do desenvolvimento 

coletivo, professor/aluno a partir da teoria-prática; 

- Verificar com avaliação a construção do conhecimento sólido, elaborado e 

satisfatório dos alunos com a metodologia aplicada. 

O desenvolvimento do conhecimento científico e sua aplicação, notadamente 

vem interferindo nas atitudes e comportamentos do ser humano, diretamente e 

indiretamente. A evolução nos meios de comunicação, encurtando distâncias entre 

as culturas, meios de transporte mais eficientes, movas descobertas no campo da 

medicina contribuindo para melhorar e aumentar a vida do homem. 

Neste sentido, o ensino de Física é um dos principais instrumentos para o 

conhecimento do mundo que nos rodeia, sua dinâmica e seus fenômenos. 



Desconhecê-lo é condenar-se à alienação. Ao profissional desta área, faz-se 

necessário desenvolver práticas com intuito de vencer mitos relacionados à Física, 

incutidos no educando por meio do seu conhecimento empírico. Propõem-se 

desafios para alcançar maior eficiência no processo ensino-aprendizagem, usando 

como apoio as DCEs – Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do 

Paraná e os PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais, buscando integrar os 

conteúdos, a realização de práticas. 

A construção do conhecimento terá maior eficiência quando existir uma 

relação teórico-prática, que garanta o desenvolvimento integral do indivíduo. Quanto 

mais instrumentalizados os alunos estiverem em Física, maiores chances terão de 

dialogar com o mundo tecnológico, científico e político.  

Professores e alunos do Ensino Médio, detectam preocupação com a falta de 

instrumentos para a real implementação da proposta; seguida de uma falta quase 

absoluta, em algumas escolas, de materiais didáticos, professores fora da disciplina 

de formação atuando com as condições que muitas vezes são impostas pelo 

sistema, gerando distância no elo educando e conhecimento para o ensino de 

Física. 

Tal necessidade de estudo está embasada em uma retomada construtivista 

do ensino através de um aperfeiçoamento maior para que possa dar maiores 

condições aos alunos na compreensão destes conteúdos. Assim, este estudo, 

possibilitará a análise da eficiência do experimento na construção do conhecimento, 

relacionando o censo comum e o científico, rompendo as possibilidades do dualismo 

entre a teoria e a prática.  

Para tanto, o método de ensino de Física que analisamos deverá impulsionar 

a relação dinâmica entre teoria e a prática no ensino, onde a ação educativa é feita 

por meio da associação dos experimentos com a realidade do aluno. A metodologia 

aqui aplicada possibilita ao educando assentar suas experiências concretas de vida, 

reproduzir espaço para diálogo, participar e trocar informações. 

A conexão teoria-prática que propomos proporcionará análise dos conflitos 

internos dos educandos e educadores a fim de desencadear mudanças significativas 

na reconstrução do ensino de ciências. Para Mello (1989) “experiências com formas 

diferenciadas de participação deveriam ser estimuladas e avaliadas, inclusive para 

detectar os conflitos e contradições que existem em diferentes padrões de interação 

da escola com seu meio social” (p. 134). 



Docente da disciplina de Física do ensino médio durante duas décadas no 

Colégio Estadual José de Alencar, Estado do Paraná, deparo-me juntamente com 

colegas, por inúmeras vezes com planejamentos em que as maiores dificuldades 

relacionam-se ao aprendizado e a construção do conhecimento. Diante de tais 

indagações, propomos uma Unidade Didática para refletirmos o fazer pedagógico 

sobre as questões metodológicas eficazes para construir o conhecimento. Qual a 

relação entre o conhecimento empírico e cientifico do aluno? As dificuldades no 

ensino de ciências estão relacionadas ao sistema educacional ou ao método de 

ensinar? Diante destes reflexos, é importante pensar a escola como mediadora do 

conhecimento, um espaço de interação professor aluno, diante da construção 

coletiva do saber. Saber este, de forma organizada e sistematizada a partir de trocas 

experimentais que venham possibilitar a construção do conhecimento científico e 

não acabado.   

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Material Didático 

 

                                              

Os conteúdos aqui abordados relacionados 

aos conhecimentos de Termologia, mais 

especificamente os processos de propagação do 

calor, tem como objetivo fundamental analisar e 

proporcionar uma proposta pedagógica que venha 

contribuir com o processo de ensino aprendizagem eficiente para educadores e 

educandos. Uma abordagem experimental que auxiliem o aluno na construção do 

conhecimento de forma sólida, sustentado na reflexão, investigação dos fenômenos 

físicos durante a construção e realização do experimento. Em Diretrizes Curriculares 

da Educação Básica - Secretaria de Estado da Educação do Paraná (2008):  

 

No campo da Termodinâmica, os estudos podem ser desdobrados a partir 

das Leis da Termodinâmica, em que aparecem conceitos como temperatura, 

calor (entendido como energia em trânsito) e as primeiras formulações da 

conservação de energia, sobretudo os trabalhos de Mayer, Helmholtz, 

Maxwell e Gibbs. A Lei Zero da Termodinâmica é um bom enfoque para o 

estudo das noções preliminares de calor como energia em trânsito, 

equilíbrio térmico, propriedades termométricas e até uma breve discussão 

sobre medidas de temperatura. (p. 59). 

 

Com a evolução tecnológica impulsionada pelas necessidades do ser humano 

em estabelecer maior eficiência no trabalho possibilitando assim maior conforto no 

seu cotidiano, o homem consequentemente esta em busca de maior conhecimento 

principalmente na transformação e conservação de energia. A conscientização pelo 

uso correto das formas de energia e por formas mais eficientes e ecologicamente 

corretas.   

 

3.1 Proposta Didática 

 

 A elaboração desta unidade tem como proposta a realização de atividades 

experimentais reproduzidas pelos alunos com o auxilio do professor e através destas 

analisar os fenômenos físicos ocorridos em pequenos grupos. O questionamento 

Figura 01 –  Dilatação 

Fonte: BRASIL, 2013.   

 



dos fenômenos deve ser parte constante nas equipes, para que os conceitos sejam 

sólidos e respondam todas as curiosidades alencadas na turma.  

A realização de cada experimento seguirá roteiro previamente estabelecido 

pelo professor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provocação 01 

 

 Temperatura, calor e energia são palavras do nosso dia a dia e que na 

maioria das vezes causam confusão até com estudiosos das ciências. Mas para 

você, estas palavras se referem ao mesmo fenômeno físico? Qual a diferença entre 

temperatura e calor? Calor e energia são termos semelhantes? Os corpos possuem 

calor? Um corpo em alta temperatura possui a mesma quantidade de energia? Em 

dias frio, vestimos blusa, porque ela nos aquece? Por que máquinas como a 

geladeira necessitam de um motor movido com energia elétrica para funcionar? Por 

que ao vestir uma camisa de cor escura no verão, sentimos mais calor que uma 

clara? Em um dia de inverno, é correto afirmar que a cerâmica que colocamos o pé 

é mais fria que o tapete? Ou pegarmos uma colher que estava na chama de um 

fogão, sentimos o calor em excesso rapidamente, por quê? Quando colocamos água 

fria com água quente, rapidamente suas temperaturas se equilibram, por quê? 

 Organização dos materiais; 

 Objetivos do experimento;  

 Montagem do aparato; 

 Erros de montagem; 

 Análise de possíveis erros com o desenvolvimento da prática; 

 Registro da atividade; 

 Reflexão do tema abordado; 

 Resultados obtidos; 

 Respostas às questões levantadas pelo grupo. 

 

 



 São questões como essas que durante nosso cotidiano temos dificuldades 

para responder e muitas vezes as fizemos com conhecimento transmitido de 

geração a geração sem sustentação cientifica.  

 Nesta primeira etapa vamos organizar a turma em pequenos grupos com no 

máximo cinco pessoas para refletirmos sobre as questões e registrar nossas 

reflexões, sem auxilio de levantamento bibliográfico. Agora é a sua vez!   

Figura 02 – Propagação do calor 

 
Fonte: PARANÁ, 2013. 

 

3.2 Experimentos 

 

Experimento 01 

 

Título: Equilíbrio Térmico 

 

Objetivo Geral: Verificar a troca de energia em forma de calor. 

 

Objetivos específicos: Constatar o equilíbrio térmico entre os corpos.    Analisar 

como ocorre esta troca de energia. Como os corpos trocam energia entre si. 

 

Material utilizado: Fonte de energia ( bico de Bunsen), dois copos de béquer, água 

com temperaturas diferentes e termômetro graduado na escala Celsius.   

 

Desenvolvimento passo a passo: Com o auxilio de uma fonte de calor ( bico de 



Bunsen) podemos aquecer uma quantidade de água (500ml) adicionada a um 

béquer A, até atingir a temperatura  de 400C indicada por um termômetro. Em 

seguida em outro béquer B, colocamos a mesma quantidade de água, porém com 

temperatura inferior em torno de 20oC. Posicione os dois recipientes como indica a 

figura.  

Figura 03 – Recipiente A contendo água quente e B contendo água fria 
 
                                          

 
                                                   A                        B 

.Fonte: REALIZAÇÃO PRÓPRIA, 2013. 

 

Reflexões:                                                                           

a) Fazendo o uso de sua percepção através do tato, analise os dois 

conjuntos e reflita sobre seu conceito de calor, energia e temperatura.  

b) Reflita sobre a quantidade de matéria. Sendo a mesma quantidade de 

matéria, porque os dois sistemas inicialmente possuem temperaturas 

diferentes? 

c) Através do tato podemos definir a temperatura dos corpos ou apenas 

temos a sensação de quente e frio? 

d) Após um determinado tempo o que ocorre com a temperatura dos corpos? 

Se diminui o que ocorreu? 

e) Na sua concepção é correto afirmar que o corpo A possui mais calor que 

B? Por quê? 

f) Coloque as duas quantidades de água em um único recipiente, o que vai 

ocorrer com a temperatura dessa mistura? Diminui ou aumenta? 

g) Verifique através do termômetro qual é a temperatura. 

h) Seria correto afirmar, sendo as quantidades iguais em cada recipiente, que 

a temperatura de equilíbrio é 300C?  Em caso negativo, o que ocorreu com 

a temperatura? 

i) A temperatura flui de um corpo a outro? O que os corpos possuem nesse 

exemplo, calor ou energia?  

j) Quando a água entra em ebulição (ferve), o que causa o movimento dessa 

substância? 

k) Reflita juntamente com os colegas do grupo, sobre os conceitos de 

equilíbrio térmico, temperatura, calor e energia.   



 

Conclusão: Concepções de calor, análise qualitativa referente à energia em cada 

recipiente, bem como podemos estabelecer a relação entre calor e temperatura. 

Neste sentido, a analise intuitiva que temos em nosso cotidiano de temperatura, 

calor e energia são desmistificados e o processo científico começa a caracterizar-se. 

 

Comentários: Após a realização do experimento juntamente com os alunos, as 

devidas reflexões em grupo realizadas, conceitos abordados e previamente 

estabelecidos pelos alunos, cabe ao professor retomar a analise e juntamente com 

os educandos retomar os conceitos e refletir criticamente sobre cada um.     

 

Provocação 02 

 

Figura (04): Condução Térmica. 

 
Fonte: SIMPLE--PLEASURE.BLOGSPOT, 2013. 

Como podemos constatar, no primeiro experimento e nas reflexões que 

desenvolvemos em grupo, o calor é energia em movimento, sendo assim a energia 

se transfere de um corpo mais quente para um mais frio, ou se um corpo possui 

diferente temperatura em suas partes essa transferência é espontânea, ocorrendo o 

equilíbrio térmico. Mas como ocorre essa transferência de energia denominada calor 

entre os corpos ou suas partes, até ocorrer equilíbrio térmico? Corpos com massas 

diferentes possuem necessariamente energia diferente? A composição de um 

material interfere na condução ou absorção de energia em forma de calor? Agora é 

sua vez.         

 

 



Experimento 02 

 

Título: Condução  

 

Objetivo Geral: Verificar a transmissão de calor por condução.   

 

Objetivos específicos: Analisar como ocorre a propagação do calor por condução. 

Identificar quais as características nessa propagação. Os fatores que interferem 

nesse processo.   

 

Material utilizado: Para esse experimento vamos utilizar alguns fios de metal com 

diferentes espessuras, comprimento e de materiais diferentes (cobre, alumínio e 

ferro). Um prendedor de madeira. Fonte de calor ( Lamparina ou bico de Bunsen). 

Vela (fonte de parafina).   

 

Desenvolvimento passo a passo:  

 Segure um dos fios de metal (cobre) de aproximadamente 15cm com o 

prendedor de madeira e com o auxilio da vela (em chama) pingue gotas de cera no 

fio com espaçamentos regulares de 3cm. Em seguida após as gotas estar bem fixas, 

aproxime a ponta do fio na fonte de calor (lamparina ou bico de Bunsen) conforme a 

figura (05). Observe atentamente o que ocorre! Repita o mesmo procedimento para 

posições diferentes das gotas de vela, para o mesmo material. Realise a experiência 

com fios de espessura diferente e mesmo material. Diferentes materiais e mesma 

espessura conforme a figura (06). Observe o fluxo do calor na figura (06) e (07) 

Figura (05): Estudando a condução de calor 

 
Fonte: EDUCADOR.BRASILESCOLA, 2013. 



Figura (06): Transferência de calor. 

 
Fonte: BRASIL, 2013. 

 

Figura (07): Só condutores. 

 
Fonte: SOBIOLOGIA, 2013. 

 

Reflexões:                     

 Figura 08 – Processos de transferência de calor. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: FÍSICA. NET, 2013. 



a) Reflita sobre a figura (08). Por que o compadre se refere as luvas de 

amianto? 

b) Durante o experimento realizado conforme a figura (5), podemos perceber 

que o calor desloca-se a extremidade mais próxima da chama para a mais 

afastada. Procure explicar o Fenômeno com os conhecimentos que você já 

possui. 

c) Com base nos experimentos, como ocorre a transferência de calor nos 

corpos sólidos? 

d) A propagação do calor depende do comprimento e espessura do material? 

e)  Qual a relação comprimento e área do material em relação a transmissão 

do calor? 

f) Juntamente com seus colegas de grupo, analise os experimentos 

realizados e estabeleça uma relação do fluxo de durante o tempo. 

g) Compare as espessuras e comprimentos dos materiais e estabeleça uma 

relação da transmissão do calor. Diretamente ou inversamente 

proporcionais.  

h) A composição dos materiais interfere no fluxo de calor? 

i) Represente cada elemento que interfere na propagação do calor? 

j) Equacione o fluxo de calor. 

       =  =K.A.  

 
k) Utilizando a equação matemática, estabeleça a unidade de fluxo de calor. 

l)    Com base nos experimentos discuta com seus pares questões do seu 

cotidiano.  

m) Analise a tabela seguinte e compare a condutividade dos materiais. Reflita 

a utilização desses materiais no seu dia a dia. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 – Condutividade térmica de materiais. 

 
Fonte: BRASIL, 2013. 

 

Conclusão: Nas atividades realizadas no experimento (02) podemos organizar 

nossas reflexões juntamente com alunos no sentido de compreender o processo de 

condução do calor com todas as analises de espessura, comprimento e tipo do 

material, bem como suas aplicações no cotidiano. O entendimento desse processo 

nos leva a refletirmos sobre a utilização consciente dessa forma de energia, calor.      

 

Comentários: Percebemos durante as atividades realizadas que o calor é uma 

forma de energia que flui nos materiais sólidos de um corpo a outro, ou de uma 

extremidade para outra do mesmo corpo, quando há uma diferença de temperatura. 

Podemos analisar nas atividades ou experimentos, que a construção do 

conhecimento ocorre gradativamente à medida que o processo experimental vai se 

efetivando.    Neste sentido, caro professor, sugere-se aqui uma abordagem reflexiva 

a partir da construção de experimentos simples, mas com uma abordagem 

pedagógica processada na construção gradativa do conhecimento.  

 

 

 

 



Provocação 03 

 

Figura 09 – Corrente de convecção. 

 
Fonte: CEPA.IF.USP.BR. 

Nas atividades anteriores podemos analisar o processo de propagação do 

calor por condução e percebemos que neste processo a transferência de energia em 

forma de calor, ocorre de uma partícula a outra na estrutura do material até ocorrer 

equilíbrio térmico. Neste sentido como podemos explicar as correntes de ar 

indicadas na figura 09? 

 

Experimento 03 

 

Título: Convecção  

 

Objetivo Geral: Analisar a transmissão do calor por convecção.  

 

Objetivos específicos: Identificar a propagação do calor nos líquidos e gases. 

Verificar como ocorre este processo. Desenvolver as atividades de forma reflexiva. 

Oportunizar a construção do conhecimento a partir da construção coletiva e 

experimental. 

 

Material utilizado: Tubo de ensaio, água, serragem, grampo de madeira e um bico 

de Bunsen.  

 

Desenvolvimento passo a passo: Coloque água no tubo de ensaio até a parte 

superior, deixando na parte superior alguns centímetros vazio para que não derrame 

http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo2B/Refrigeracao/conveccao.htm


durante o experimento. Coloque o pó de madeira (serragem) no tubo com água e 

agite bem. Em seguida segure o tubo com o auxilio do prendedor e aproxime da 

chama, conforme a figura 10.   

Figura 10 – Convecção. 

 

Fonte: BONADIMAN. HELÍO, 1993.  

Reflexões: 

a) Como podemos explicar o deslocamento das massas de ar na atmosfera? 

b) No experimento anterior, a serragem é deslocada da parte inferior para a 

parte superior do tudo. Como isso ocorre? 

c) Por que ao mesmo tempo em que parte da serragem sobe, outra parte 

desce? Explique. 

d) Quando a água entra em ebulição (ferve), podemos observar na parte 

superior do recipiente o movimento da mesma. Explique cientificamente. 

e) Relacione ao seu cotidiano algumas aplicações de corrente de convecção. 

 

Conclusões: Podemos verificar que no processo de propagação do calor por 

convecção a molécula que constituem a substância, ao receber energia é excitada 

diminuindo sua densidade tornando-se mais leve, deslocando-se para um ponto 

superior do recipiente ou ambiente.  Neste processo que ocorre de forma geral nos 

fluidos, podemos verificar deslocamento de matéria.     

 

Comentários: A compreensão deste processo de transmissão do calor é muito 

importante para compreendermos muitos dos fenômenos naturais que ocorrem em 



nosso cotidiano. Muitas das inovações tecnológicas que nos proporcionam mais 

conforto facilitam a realização de trabalho são desenvolvidas a partir do 

entendimento e analise das correntes de convecção. Caro professor sugere-se aqui 

uma analise de outros experimentos que podemos encontrar no portal do professor, 

conforme endereço disponível na bibliografia.  

 

Provocação 04 

 

Figura 11 - Propagação do calor. 

 
Fonte: EDUCADOR. BRASILESCOLA, 2013. 

Podemos observar na figura 11 os três processos de propagação do calor, na 

condução sabem que ocorre nos corpos sólidos, ocorrendo necessidade de matéria 

sendo a energia transferida em forma de calor de uma partícula a outra. Na 

convecção o fenômeno ocorre nos fluidos e a energia em forma de calor é 

deslocada juntamente com as moléculas para a parte superior devido a redução de 

sua densidade. Neste sentido, observando a figura 11 como podemos explicar a 

irradiação do calor que chega até as mãos?         

  

Experimento 04 

 

Título: Irradiação 

 

Objetivo Geral: Compreender a propagação do calor por irradiação.   

 

Objetivos específicos: Avaliar transmissão do calor. Identificar as características da 



irradiação do calor. Refletir como este processo ocorre. Verificar quais os meios 

necessários para que este processo ocorra. 

 

Material utilizado: Suporte de madeira, dois termômetros graduados na escala 

Celsius, fio de linha, duas latas de refrigerante ou similar, tampa de borracha, vela e 

tintas (branca e preta).      

Desenvolvimento passo a passo: Neste processo você poderá analisar alguns 

aspectos de propagação do calor que interferem significativamente no nosso dia a 

dia. Inicialmente de posse do aparato de madeira conforme indica a figura 12, pinte 

as latas ou similar uma de cada cor (branca e escura), após algum tempo com a tinta 

seca, introduza os termômetros nas latas, vedando com a tampa de borracha. 

Pendure os termômetros com o auxilio das linhas ao suporte de madeira de forma 

que as latas fiquem a uma distancia da outra a 10 cm e na mesma linha horizontal 

do pavio da vela.  

Figura 12 – Irradiação. 

 

Fonte: BONADIMAN. HÉLIO, 1993. 

Deixe o sistema em repouso por alguns minutos sem entrar em contato com 

ele até que ocorra equilíbrio térmico. Registre o valor das temperaturas indicadas em 

cada termômetro, antes de acender a vela na tabela indicada a baixo. Repita o 



registro com a vela acesa após um intervalo de tempo a cada 2 minutos e analise 

cuidadosamente a temperatura a cada intervalo de tempo. 

Tabela 02 – vela acesa 

Temperaturas Cor Clara Cor Escura 

Ө1   

Ө2   

Ө3   

Ө4   

Ө5   

 

Após os registros do procedimento anterior, apague a vela, registre a temperatura e 

a cada intervalo de 2 minutos verifique a temperatura registrando na tabela. Realize 

um comparativo de aumento ou queda de temperatura para os dois procedimentos.                                       

Tabela 03 – vela apagada 

Temperaturas Cor Clara Cor Escura 

Ө1   

Ө2   

Ө3   

Ө4   

Ө5   

 

Reflexões: 

a) Com base nas observações e registros na tabela 02, discuta com seus pares 

como a temperatura se modifica em relação ao tempo de exposição para 

cada cápsula.  

b) A medida que aumenta o tempo de exposição, a fonte de calor, qual dos 

corpos sofre maior variação de temperatura? Explique. 

c) Se um dos corpos sofre maior variação de temperatura. Explique por quê?  

d)  Na realização do segundo registro na tabela 03, ocorre variação de 

temperatura? Se ocorrer, é na mesma escala da tabela 02? 

e)  Compare os registros para a cor escura e clara entre uma tabela e outra. 

f) Analisando a tabela 02, qual dos corpos ganha mais energia? Por quê?  

g) Realise a mesma analise para a tabela 03.   

h) Como podemos explica o ganho de energia em cada registro? 



i) Com base nas atividades, explique por que não é recomendado pintar os 

ambientes de uma residência de cor escura. 

j) No período do verão não é recomendado usarmos roupas de cor escura. Por 

quê?  

k) Em lugares áridos, como o deserto, temos altas temperaturas durante o dia 

(60ºC) e a noite temperaturas negativas em algum período do ano. Como 

podemos explicar esse fenômeno?  

 

Conclusões: Neste processo podemos perceber que as ondas de calor são 

irradiadas sem deslocamento de matéria e nem tão pouco necessitam da mesma 

para se propagarem, ocorrendo no vácuo através de ondas eletromagnéticas. 

Podemos perceber que a absorção da energia no experimento anterior é maior na 

capsula escura, pois absorve todas as ondas dentro da faixa do espectro da luz 

visível, ou seja, se ganha energia de forma mais rápida em relação à outra capsula 

(branca), da mesma forma, perde energia com maior rapidez.  

 

Comentários: As reflexões direcionadas pelo professor neste sentido são de 

fundamental importância para que o aluno através da retomada de cada atividade, 

reflita sobre seu conhecimento e estabeleça relação consistente dos conceitos 

científicos, incorporando ao seu cotidiano. Estabelecer a ponte do conhecimento 

científico sistematizado com o desenvolvimento tecnológico atualizado, 

considerando assim a aplicabilidade dos conceitos físicos ao seu dia a dia.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  Orientações Metodológicas 

 

A Produção Didática Pedagógica tem o objetivo principal de nortear atividades 

práticas experimentais referentes aos conteúdos de propagação do calor, para que 

professores e alunos dispostos a desenvolver metodologias diferenciadas ao 

desenvolvimento dos conteúdos com propósito de conhecimento sólido, partindo da 

realidade e práticas que auxiliem o aluno juntamente com seu professor, conhecer o 

mundo físico, discutindo seus fenômenos e chegando aos conceitos.  

Sabemos nós professores que durante o desenvolvimento de nossas aulas, 

temos muitas dificuldades metodológicas para chegar até nossos alunos de forma 

clara, pois cada turma ou aluno possui suas individualidades que antes de qualquer 

coisa precisam ser respeitadas. Neste sentido, queremos aqui propiciar uma 

proposta pedagógica diferenciada para ser explorada por colegas professores e 

alunos no sentido de aprofundar o processo teoria e prática no cotidiano escolar.  

Os conteúdos explorados na proposta metodológica devem ser abordados no 

sentido de despertar no educando o senso da investigação, reflexão, observação 

partindo do experimento, este realizado juntamente com o professor para ser 

conduzida a formulação de conceitos sólidos. 

Durante a realização das atividades experimentais o professor deve conduzir 

seus alunos a compreender e considerar fatores adversos que podem interferir nos 

resultados, analisar e questionar são pontos fundamentais nesse processo. 

Não queremos nessa proposta questionar as diversas metodologias 

executadas por nós professores por muitos anos, como as aulas expositivas, mas 

propor uma alternativa diferenciada para ser realiza levando em consideração as 

dificuldades e a realidade de cada comunidade escolar.  

Caro professor, esta atividade não é um processo pronto, acabado, mas sim 

uma atividade em construção. Neste sentido acredito poder contribuir para que 

nossas aulas se tornem mais agradáveis e propiciem aos nossos alunos conceitos 

mais claros, com menor ênfase na exposição e formulação pronta.          
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