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Resumo: 

 

Esta proposta de trabalho procura desenvolver o ensino de Física Moderna Contemporânea 

no Ensino Médio e EJA, com a valorização de uma atividade de pesquisa a respeito do 

físico brasileiro César Lattes, que junto com o italiano Guiseppe Occhialini, observou pela 

primeira vez de forma natural e artificial a partícula méson pi e múon. Estaremos relatando 

brevemente como e quando algumas partículas foram observadas e como contribuíram para 

a detecção de novas partículas elementares. Assim, busca-se uma Unidade Didática de 

Ensino que atenda os objetivos de inserção da Física Contemporânea, no Ensino Médio, 

uso da contextualização histórica nas situações a ensinar e a articulação com a Teoria da 

Aprendizagem Significativa para um processo avaliativo crítico na aplicação dessa unidade.  

 

Palavras Chaves: Unidade Didática de Ensino, Física Moderna, Partículas Elementares, 

Méson pi e Múon. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Trabalhando no intuito de incluir tópicos da Física Moderna no Ensino Médio e 

na Educação de Jovens e Adultos (EJA), desenvolvemos esta Unidade Didática de 

Ensino que percorre episódios na história para contar a evolução dos modelos 

atômicos, a detecção das partículas atômicas e algumas subatômicas, de forma com 

que os alunos percebam que a informação atual é uma evolução de outros 

conhecimentos. Vamos abordar alguns dos trabalhos desenvolvidos pelo físico 

brasileiro César Lattes e pelo italiano Guiseppe Occhialini que observaram pela 

primeira vez de forma natural e artificial as partículas méson pi e múon, contribuindo 

posteriormente para a detecção de novas partículas.  

Optou-se em desenvolver este trabalho visto que, atualmente nos deparamos 

com várias situações de aprendizagens e em nossa escola percebemos que os 

alunos possuem formas e tempos particulares para a compreensão e apropriação 



dos contextos históricos. Assim, faz-se necessário a elaboração de novas 

metodologias de ensino que colaborem para o aprendizado na sala de aula. 

 

 

OBJETIVO 

 

Desenvolver uma Unidade Didática de Ensino visando uma aprendizagem 

significativa, com o uso de mapas conceituais e do conhecimento histórico, 

propiciando aulas com metodologias diversificadas e agradáveis, capaz de favorecer 

potencialmente o ensino aprendizagem. 

 

 

ESTRATÉGIA DIDÁTICA 

 

A estratégia utilizada neste trabalho didático é o uso de mapas conceituais de 

Novak, que tem sua origem na Teoria da Aprendizagem Significativa de David 

Ausubel. “De modo geral, mapas conceituais, ou mapas de conceitos, são 

diagramas indicando relações entre conceitos, ou entre palavras que usamos para 

representar conceitos” (MOREIRA, 2010). 

 

REFERÊNCIAS HISTÓRICAS 

 

O discreto Charme das Partículas Elementares de Abdalla (2014), Cesar 

Lattes: Um dos descobridores do Então Méson PI de J.M.F. Bassalo (2014), A teoria 

de Fermi Para O Decaimento Beta: Da Sua formulação Inicial À Reformulação de 

I.L.Batista (2014), Descobrindo a Estrutura do Universo de César Lattes(2001). 

 

REFERÊNCIAS EM APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

 Mapas Conceituais e Aprendizagem Significativa de Marco Antonio Moreira 

(2010) Aprendizagem Significativa: A Teoria de David Ausubel de Marco Antonio 

Moreira e Elcie F. Salzano  Masini (2011), Aquisição e retenção de conhecimentos: 

Uma perspectiva cognitiva de David Paul Ausubel (2003). 

 

 

 

 

 



SEQUÊNCIA DIDÁTICA: APRESENTAÇÃO 

 

1 – Mapas Conceituais 

2 – Modelos Atômicos  

3 – Instabilidade da Matéria  

4 – Conceito de Massa e Energia  

5 – César Lattes e a detecção da Partícula Méson pi  

6 – Trabalhos desenvolvidos por Lattes em Bristol – Raios Cósmicos  

7 – Trabalhos desenvolvidos por Lattes em Berkeley – Acelerador de Partículas  

8 – Método de Avaliação: Mapas Conceituais  

 

 

 ATIVIDADE: 1 

 

MAPAS CONCEITUAIS 

 

 Estimamos que o tempo 4h/a para realização dessa atividade seja suficiente 

para explicar e mostrar o que é mapa conceitual e suas aplicações bem como, o que 

se espera com seu uso nesse momento. 

Ao iniciar as atividades com os alunos, vamos utilizar a estratégia de Mapas 

Conceituais de Novak, que tem sua origem na Teoria da Aprendizagem Significativa 

de David Ausubel. Essa atividade tem a intenção de verificar junto aos alunos o 

conhecimento e significado de alguns conceitos da Física Clássica e Física 

Moderna, necessários para compreensão do processo de absorção e emissão de 

energia no átomo e dentro do núcleo atômico. “De modo geral, mapas conceituais, 

ou mapas de conceitos, são diagramas indicando relações entre conceitos, ou entre 

palavras que usamos para representar conceitos” (MOREIRA, 2010). 

A partir de aulas expositivas iremos demonstrar exemplos de alguns mapas 

conceituais, e propor aos alunos que criem mapas conceituais com o que eles já 

conhecem a respeito de massa e energia, radioatividade e interações fundamentais. 

Nessa atividade será abordada a aprendizagem significativa, que caracteriza 

a interação dos alunos com os seus conhecimentos prévios e/ou adquiridos com os 

conhecimentos novos, assim estes novos conhecimentos sobre os mapas 

conceituais se tornam mais significativos trazendo para dentro da sala de aula uma 

aprendizagem cognitiva mais crítica. 



 Para trabalhar com os alunos, podemos definir metas, diretrizes, para traçar 

os mapas conceituais como, por exemplo: figuras, organização hierárquica, 

formulação de uma ideia, ou seja, pode ser uma pesquisa para uma determinada 

discussão realizada em sala de aula. Assim os alunos irão compreender que os 

trabalhos realizados com mapas conceituais não são fixos, e sim flexíveis, de acordo 

com cada conhecimento prévio adquirido do aluno. 

 

O mapeamento conceitual é uma técnica muito flexível e em razão 
disso pode ser usado em diversas situações, para diferentes 
finalidades: instrumento de análise do currículo, técnica didática, 
recurso de aprendizagem, meio de avaliação (Moreira e Buchweitz, 
1993).  
 

 

 Nesse conceito é importante ressaltar que, o mapa conceitual é um 

instrumento de estudo capaz de demonstrar significados atribuídos sobre um 

determinado tema no contexto de uma disciplina, ou de uma matéria e o aluno deve 

ser capaz de explicar suas definições de significado da relação entre esses 

conceitos. 1Para auxiliar o entendimento do uso da proposta de mapa conceitual foi 

usado o texto de apoio, Mapas Conceituais e Aprendizagem Significativa, no qual o 

autor Marco Antônio Moreira dá a definição do que é um mapa conceitual, da sua 

utilização como ferramenta didática e um roteiro de construção e criação de um 

mapa conceitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1Fonte/ Texto de apoio http://www.if.ufrgs.br/~moreira/mapasport.pdf acessado em 20/08/2015 

http://www.if.ufrgs.br/~moreira/mapasport.pdf


ATIVIDADE 2 

 

DEBATE A RESPEITO DE MODELOS ATÔMICOS  

 

 Estimamos a necessidade de aproximadamente 4h/a para realização das 

atividades propostas, pois o trabalho busca como principal objetivo a demonstração 

do conceito do modelo atômico e sua evolução histórica, com a interação dos 

alunos, registrando suas reflexões e os novos conhecimentos adquiridos, na 

construção de mapas conceituais. 

 Para abordar a história do átomo, serão utilizados alguns 2materiais de apoio, 

os quais, trata-se de um vídeo de aproximadamente 14 min, produzido e 

disponibilizado pela PUC do Rio de Janeiro, de imagem e texto, no qual se resumem 

historicamente a evolução dos modelos atômicos. A partir da apresentação do vídeo, 

da imagem e texto, aprofundaremos o assunto nos conceitos de átomo, massa, 

eletrosfera, elétrons, prótons, nêutrons, níveis de energia, núcleo atômico, etc. 

Para um melhor aprendizado dos temas acima apresentados, formam-se 

pequenos grupos para discutir as relações apresentadas no vídeo, imagem e texto, 

para fazer uma análise da Física Clássica e Física Moderna, e também fazer relação 

com a realidade da Física e sua interação com o mundo. Assim os alunos devem 

registrar estas informações no caderno ou cartazes e para finalizar cada grupo irá 

apresentar suas propostas discutidas para os outros grupos. 

Estas anotações e registros realizados durante o debate e discussão serão 

usados como fontes para a elaboração de um novo mapa conceitual, o qual servirá 

para a avaliação dos conceitos abordados na atividade e obtenção de indícios de 

aprendizagem. 

 

 

 

 

                                            
2 Fonte /Material de apoio/ Produção audiovisual produzida pela CCEAD PUC - Rio disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY / Imagem da evolução do átomo disponível em 

http://lealchemyst.blogspot.com.br/2012/04/uma-breve-historia-do-atomo.html Relato sobre a 

evolução dos modelos atômicos disponível em. http://www.infoescola.com/fisica/historia-do-atomo/ 

acessados em 20/08/2015 

https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY
http://lealchemyst.blogspot.com.br/2012/04/uma-breve-historia-do-atomo.html
http://www.infoescola.com/fisica/historia-do-atomo/


Segundo Moreira 2010, p.24 

 

Mapas conceituais são dinâmicos, estão constantemente mudando 
no curso da aprendizagem significativa. Se a aprendizagem é 
significativa, a estrutura cognitiva está constantemente se 
organizando por diferenciação progressiva e reconciliação integrativa 
e, em consequência, mapas traçados hoje serão diferentes amanhã. 
 

 
 
 
 

Nesse conceito, após as apresentações expostas pelos grupos será 

necessária uma nova abordagem didática da temática discutida acima sem querer 

esgotar o tema e sim para esclarecer às dúvidas sobre o assunto, podendo ser 

elaboradas novas questões sobre as temáticas e esclarecimentos das dúvidas. 

Portanto, cada vez que se retornar ao assunto, a construção do significado 

será diferente do que já se adquiriu, trazendo para este ambiente uma reflexão mais 

analítica e crítica. 

Vídeo complementar: 3O mundo subatômico; no qual são apresentadas 

algumas unidades de grandeza para dimensionar o tamanho do átomo e das 

partículas que o compõe, aproximadamente 20 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Fonte/ O mundo subatômico disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ZEMUlYmsIsY 

acessado em 20/08/2015 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEMUlYmsIsY


ATIVIDADE 3 

 

A INSTABILIDADE DA MATÉRIA 

 

Nessa atividade consideramos necessário o tempo de 2h/a para fazermos um 

breve histórico sobre a radioatividade. Este tema também é abordado pela disciplina 

de Química, portanto vamos desenvolver as noções básicas do assunto. 

Dentre todos os elementos químicos conhecidos a maioria é considerada 

estável. Mas existem alguns elementos químicos que têm a propriedade de se 

decompor, transformando-se em outros elementos, de massas atômicas menores, 

com liberação de energia e partículas. Esses elementos são chamados radioativos. 

A percepção da radioatividade foi o primeiro passo ao desenvolvimento da 

Física Nuclear, chegando à produção de elementos radioativos artificialmente. O 

esquecimento de um pedaço de rocha de urânio sobre um filme fotográfico virgem 

levou a percepção da existência de um fenômeno interessante, na época 

denominado raios ou radiações.  

 

Em 1896, Becquerel guardou um pedaço de minério radioativo dentro 
de uma gaveta onde havia também um pacote de chapas 
fotográficas virgens, protegidas em papel negro. Quando revelou as 
chapas, ele verificou que elas já haviam sido expostas á luz, apesar 
de estarem dentro da gaveta e embrulhadas em papel negro. Após 
algumas investigações, Becquerel concluiu que a exposição das 
chapas ocorrera devido ás radiações emitidas pelo pedaço de 
minério. (CARRON 1997, p. 650)  

 

A desintegração espontânea do núcleo de um átomo instável emite algumas 

radiações que são denominadas de radioatividade. Foram identificados três tipos de 

radiação emitida por elementos radioativos: a partícula α (núcleo do hélio) a partícula 

β (elétron) e a radiação γ (onda eletromagnética de altíssima frequência). 

 

 

 

 

 

 

 



Conceitos auxiliares a serem trabalhados: 

 

Atividade radioativa: É a quantidade de desintegrações que ocorrem por unidade 

de tempo, de um determinado elemento químico e se trata de um processo 

estatístico, em que a quantidade de emissões é proporcional á população de 

núcleos radioativos. No S.I a unidade de atividade radioativa é o curie (Ci). 1Ci = 

3,70. 10¹0 desintegrações por segundo. 

 

Meia-vida: É o intervalo de tempo necessário para que a atividade radioativa se 

reduza á metade. 

 

Vida média: É um processo estatístico, alguns dos núcleos presentes nos 

elementos químicos instáveis se desintegram rapidamente. Podemos dizer que é um 

valor médio para representar o tempo que os núcleos radioativos de determinado 

elemento levam para decair ou desintegrar. 

Para auxiliar na abordagem desse assunto será usado um 4texto de apoio, no 

qual se faz uma abordagem histórica da Radioatividade e descreve o processo de 

emissão radioativa de um núcleo de átomo e um vídeo complementar de 

aproximadamente 23min, sobre o decaimento beta, no qual se explica por meio de 

ilustrações e de forma clara o decaimento beta (+) e (-).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 Fonte do texto de apoio disponível em http://www.soq.com.br/conteudos/ef/radioatividade/index.php 

Vídeo Complementar disponível em https://www.youtube.com/watch?v=MGik1oorywg acessado em 

20/08/2015  

 

http://www.soq.com.br/conteudos/ef/radioatividade/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=MGik1oorywg


ATIVIDADE 4 

 

CONCEITOS DE MASSA E ENERGIA 

 

Propomos o tempo de 4h/a para realização da atividade, já que iremos 

abordar o tema sem o aprofundamento histórico da evolução desses conceitos. 

 Apresentar através de 5texto de apoio, a relação entre massa e energia, a 

demonstração matemática que envolve essa relação.  

Após o texto, seguir com as seguintes didáticas: 

 Questões sobre o texto; 

  Análise do conteúdo do texto; 

 Descrição dos modelos apresentados; 

 Indicar aos colegas uma pergunta; 

 Pesquisar em livros e internet sobre o assunto, com apresentação em 

grupos; 

 Construção de um mapa conceitual. 

 

As anotações e registros realizados durante o debate, após o estudo do texto, 

deverão servir de sustentação para a elaboração de um novo mapa conceitual, o 

qual usaremos para verificação e avaliação dos conceitos abordados na atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 Fonte/ Texto de apoio http://www.fisica.net/relatividade/a_relacao_entre_a_massa_e_a_energia.php    

acessado em 20/08/2015 

http://www.fisica.net/relatividade/a_relacao_entre_a_massa_e_a_energia.php


ATIVIDADE 5 

 

CÉSAR LATTES E A DETECÇÃO DA PARTÍCULA MÉSON PI  

 

Para esta atividade recomendamos o uso de 8h/a, pois serão apresentados, 

texto e vídeo a respeito dos trabalhos de Cesar Lattes. O texto e o vídeo sugeridos 

poderão contribuir para uma maior fundamentação histórica dos trabalhos 

desenvolvidos por César Lattes e outros cientistas que contribuíram para a detecção 

das partículas méson pi e múon. 

Para esta compreensão destaca-se a importância da descoberta da partícula 

méson pi e recorreremos a historia das partículas consideradas elementares a 

época, elétrons, prótons e nêutrons e sua trajetória de pesquisa para chegar ao 

resultado deste trabalho.    

Durante muitos séculos os átomos foram considerados a menor parte da 

matéria e indivisíveis. Em 1897 o físico inglês Joseph John Thomson “realizou uma 

experiência com raios catódicos na Ampola de Crooks e flagrou a divisibilidade do 

átomo” (Abdalla 2005, p.39), detectando dessa forma uma partícula denominada 

elétron. 

Já o próton foi observado em 1919 através de experimentos com gás de 

hidrogênio, realizados pelo físico Ernest Rutherford. (Abdalla 2005, p.39) 

Hoje sabemos que os prótons juntamente com os nêutrons, constituem os 

núcleos atômicos. Mas até o final da década de 1920 não se tinha isso com clareza. 

 

As discussões sobre a constituição do núcleo levaram a hipótese de 
constituição como soma de partículas positivas (chamadas partículas 
H, e mais tarde prótons) e elétrons. Não era um modelo abrangente, 
uma vez que para determinados elementos o numero de massa 
ficava quatro vezes menor que o necessário, e o elétron contribuiria 
principalmente para compensar o valor da carga. A suplantação 
desse modelo só se deu em 1932 quando Chadwick descobriu o 
nêutron, ficando logo claro que o núcleo é composto de prótons e 
nêutrons. (Batista 1999, p.108) 

 

Cesare Mansueto Giulio Lattes nasceu em Curitiba no Paraná em julho de 

1924, recebeu seu grau de Bacharel em Física, em 1943 pela Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) da Universidade de São Paulo (Bassalo,1990). 



 Durante seus estudos e pesquisas teve como professores “Gleb Wataghin, 

um físico ítalo-russo que por indicação de Fermi, foi convidado a vir a São Paulo, 

montar o departamento de Física da FFCL “USP” e Guiseppe P.S. Occhialini, físico 

italiano que veio para o Brasil em 1938, chamado por Wataghin, porque era um 

excelente físico experimental e fizera com Patrick Maynard Stuard Blackett a celebre 

experiência em 1932/1933 que comprovou a existência do próton descrito por Carl 

David Anderson, em 1932 (Bassalo 1990, p.134). 

Cesar Lattes foi aluno de Occhialini apenas no 3º ano de seu curso em 1943, 

e somente em uma disciplina sobre Raios-X, em que aprendeu muito sobre a leitura 

de filmes de raios – X que revelava, uma vez que era o seu único aluno nesta 

disciplina (Bassalo 1990, p.134). 

Quando concluiu sua graduação Lattes foi convidado a permanecer na 

Instituição de Ensino FFCL, primeiramente como assistente da Cadeira de Física 

Teórica e Física Matemática e posteriormente decidiu-se por Física Experimental e 

começou a trabalhar em pesquisas com Gleb Wataghin, Mario Schenberg e Walter 

Schuter, resultando desses trabalhos três artigos publicados entre 1945/1947 (Lattes 

2001, p. 28). 

Occhialini voltou para a Inglaterra em 1944, deixando para Lattes uma câmera 

de Wilson que não funcionava. Lattes a consertou, e assim passou a enviar imagens 

obtidas pela máquina para Occhialini que já trabalhava no H.H Willis Physical 

Laboratory, da Universidade de Bristol com Cecil Frank Powell (Bassalo 1990, 

p.135). 

Cesar Lattes começou a receber de Occhialini positivos de microfotografias 

de traços de prótons e de partículas alfa obtidos com um novo tipo de emulsão que 

acabara de ser produzida pela Ilford Ltda. Nesse período Lattes solicita á Occhialini 

para trabalhar com as novas chapas em Bristol (Lattes 2001, p. 9).  

Assim, em 1946 Occhialini e Powell conseguem uma bolsa de estudo da 

Universidade de Bristol, e dessa forma Cesar Lattes se junta ao grupo de Bristol. 

(Bassalo 1990, p.135) 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 6 

TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR LATTES EM BRISTOL – RAIOS CÓSMICOS 

 

Á Cesar Lattes foi solicitada uma nova tarefa: 

 

Foi-me dada a tarefa de obter o fator de encolhimento da nova 
emulsão (que era muito mais concentrada que as antigas). Occhialini 
e Powell ainda usavam as velhas emulsões, trabalhando no 
espalhamento nêutron–próton em torno de 10 MeV. (Lattes 2001, 
p.10) 
 

 

Conforme o relato de Lattes, os prótons usados foram obtidos no acelerador 

Crockroft-Walton, de Cambridger, que fornecia desintegrações artificiais de 

partículas, como teste para fator de encolhimento de algumas reações. 

 

Pela análise dos traços, obtivemos, para prótons, uma relação 
alcance-energia até 10 MeV, que foi usada por muitos anos em 
pesquisas nas quais eram detectadas partícula únicas carregadas; 
por exemplo, píons e múons.² (Lattes 2001, p.10)  

 

No experimento com feixe de nêutrons pode se observar um pico de energia 

em torno de 13 MeV e o seu momento, em chapas carregadas com bórax, que foi 

preparada pela Ilford a pedido de Lattes. “A ideia que funcionou bem, era obter a 

energia e o momento dos nêutrons – independente de sua direção de chegada...” 

(Lattes 2001, p.10). 

As atividades de pesquisa de Lattes continuaram, ele queria ver o 

comportamento dessas partículas na natureza, no estudo de raios cósmicos de 

baixa energia e perceber a existência de nêutrons de raios cósmicos. 

 

Pedi a Occhialini, que havia decidido tirar férias nos Pirineus (Pic-du-
Midi e cercanias), que levasse com ele, para exposição de cerca de 
um mês, caixas de emulsões. Algumas estavam carregadas com 
bórax e outras eram normais (sem bórax), Todas eram feitas com o 
novo tipo de emulsão concentrada B1, para o qual já estava 
disponível uma relação alcance-energia (Lattes 2001, p.11).   



 

Quando Occhialini regressou de suas férias, ele e Lattes na mesma noite 

revelaram as chapas e notaram que as continha o novo tipo de emulsão, carregadas 

com bórax, apresentavam um numero maior de eventos que as sem bórax. “Logo 

perceberam que as placas com boro apresentavam mais eventos que as sem boro, 

uma vez que este composto químico tinha o pH certo para manter a imagem latente 

por mais tempo” (Bassalo 1990, p.136). 

Os eventos encontrados nessas chapas iniciaram um trabalho e estudo por 

todos do grupo de Bristol. Após alguns dias de análises, uma jovem microcopista, 

Marietta kurz, detectou alguns eventos incomuns. Esses eventos foram interpretados 

como um méson que parava e de sua extremidade emergia um novo méson de 

cerca de 600 mícron de alcance. 

Esses resultados encontrados naturalmente foram rapidamente publicados 

em uma revista especializada. “Os primeiros resultados a cerca do méson “duplo” 

foram publicados em Nature.³ A propósito, os nêutrons de raios cósmicos (direção, 

energia) foram também obtidos das mesmas chapas e os resultados, publicados no 

mesmo volume de Nature.4” (Lattes 2001, p.12). 

Para confirmação desses resultados era necessário obter mais eventos de 

mésons duplos alem daqueles já obtidos. Lattes conseguiu recursos junto a 

Universidade de Bristol e durante um mês expos chapas carregados de emulsão de 

bórax, no monte Chacaltaya á 20 km da capital da Bolívia, La Paz (Lattes 2001, 

p.13). 

Em seu retorno a Londres, com escala no Rio de Janeiro, Lattes fez um 

exame rápido nas chapas e pode encontrar eventos iguais aos já obtidos. Chegando 

a Bristol as chapas foram devidamente analisadas e foram encontrados 

aproximadamente 30 mésons duplos. (Bassalo 1990, p.137). Coube a Lattes a tarefa 

de calcular a razão das massas dos mésons primários e secundários, por repetidas 

contagens de grãos deixados nas trilhas. Encontraram uma massa de 139 MeV/c² 

para o méson primário e 106 MeV/c² para o secundário.  

Certos que haviam observado um processo fundamental da natureza 

identificaram o méson mais pesado, como a partícula de Yukawa e o secundário, 

como o mésotron de Carl Anderson, mais uma partícula neutra de pouca massa, 

necessária para o balanço do momento, um neutrino. Os resultados desses cálculos 



foram publicados na Nature (1947), e nos Proceedings of the Physical Society, 

London (1948). (Lattes 2001, p.13)  

Para ilustrar o 6assunto sobre as partículas cósmicas vamos dispor de um 

texto que nos descreve o fenômeno da natureza que mexe com a imaginação da 

humanidade há muito tempo, que é a Aurora Boreal, complementando com um 

vídeo, de aproximadamente 2min, onde podemos contemplar o fenômeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 Fonte/ Texto Aurora Boreal http://www.infoescola.com/fenomenos-opticos/aurora-boreal/ Vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=2B5mdFQ79mg acessado em 20/08/2015 

 

http://www.infoescola.com/fenomenos-opticos/aurora-boreal/
https://www.youtube.com/watch?v=2B5mdFQ79mg


ATIVIDADE 7 

TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR LATTES EM BERKELEY – ACELERADOR 

DE PARTÍCULAS 

 

Com a intenção de produzir artificialmente os mésons pesados pi, César 

Lattes deixa Bristol no fim de 1947 e vai para Berkeley, California desenvolver seu 

trabalho no cíclotron de 184 polegadas recém inaugurado, que acelerava partículas 

alfa a 380 MeV (95 MeV/nucleon). 

Mesmo sabendo que as partículas alfa de energia 380 MeV, eram 

insuficientes para produzir mésons pi, Lattes contava com os resultados dos 

trabalhos desenvolvidos por Enrico Fermi nas décadas de 1930 e 1940. 

 

Apostei nas colisões “favoráveis”, nas quais o momento interno de 
um núcleon na alfa mais os núcleons do alvo de carbono e o 
momento do feixe forneceriam energia suficiente no centro do 
sistema de momento. Os resultados mostravam que méson estavam, 
com efeito, sendo produzidos. (Lattes 2001, p.14)  

 

Os trabalhos realizados por Lattes em Berkeley, que descrevem os métodos 

de detecção e da produção artificialmente dos mésons pi positivos e negativos foram 

publicados em dois artigos; Science,1948 e Physical Review, 1948. 

Em outro artigo assinado por Walter H. Barkas, Eugene Gardner, e César 

Lattes, “os mésons pi (+ e -) tiveram suas massa estimadas em cerca de 300 

massas do elétron (me = 0,5 MeV / c²)” (Bassalo 1990, p.139). Os trabalhos 

realizados em Berkeley tiveram grande repercussão nos Estados Unidos e, também 

no Brasil, graças às divulgações feitas na imprensa por Leite Lopes. As anotações e 

registros realizados durante o debate e discussão, após o estudo do texto acima, 

será apresentado um texto que trata da 7biografia de Lattes, e da projeção de um 

vídeo, que mostra um pouco dos trabalhos que vem sendo desenvolvidos no Brasil, 

                                            
7Fonte/ biografia de Lattes disponível em: http://www.cbpf.br/Staff/Hist_Lat.html Trabalhos de Física 

desenvolvidos no Brasil disponível em, https://www.youtube.com/watch?v=GNlQaqH-AfY    

Acessados em 20/08/2015 

 

 

http://www.cbpf.br/Staff/Hist_Lat.html
https://www.youtube.com/watch?v=GNlQaqH-AfY


e que deverão servir de sustentação para a elaboração de um novo mapa 

conceitual, o qual será utilizado para verificação e avaliação dos conceitos 

abordados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATIVIDADE 8 

 

 MÉTODO DE AVALIAÇÃO: MAPAS CONCEITUAIS  

 

 Para realização dessa etapa será necessário o tempo de 4h/a, neste 

momento retornaremos a confecção de mapas conceituais com o intuito de sondar e 

avaliar a compreensão dos conceitos que foram apresentados e aprofundados 

teoricamente durante as etapas anteriores. 

  De acordo com Moreira 

 

A resposta que para avalia-los quantitativamente (ou de modo 
comportamentalista se assim se desejar) basta definir alguns critérios 
(tantos pontos para a identificação dos conceitos-chaves, tantos para 
hierarquização dos conceitos, tantos para as relações horizontais ou 
cruzadas etc.) e chegar a uma certa pontuação.Contudo, para isso 
pode-se usar outros instrumentos de medida e avaliação. Mapas 
conceituais devem ser usados na perspectiva de uma avaliação 
formativa e recursiva que é, ao mesmo tempo, um mecanismo de 
ensino e aprendizagem. O Mapa conceitual dá ao professor 
informações sobre como se esta desenvolvendo a aprendizagem do 
aluno do ponto de vista conceitual. Muito melhor do que atribuir-lhe 
uma nota é dar-lhe uma realimentação que o leve o refazer seu 
mapa tantas vezes quantas desejar. Mapas Conceituais podem 
ajudar muito na conceitualização, para isso é preciso que sejam 
avaliados construtivamente sem a obrigação da nota. (Moreira 2010, 
p. 56, 57). 
 

  

Dentro deste sistema de Mapas Conceituais, os alunos serão avaliados de 

forma continua, quantitativa e qualitativa, individual e em grupo, baseados nos 

trabalhos realizados pelos próprios alunos, sendo a pontuação somativa, assim as 

avaliações terão a função de demonstrar a evolução da aprendizagem obtida pelos 

próprios sujeitos. 
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