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RESUMO 

 

 

Em tempos de pandemia, a sociedade teve que se adaptar aos novos hábitos e costumes, 

aprendendo a lidar com a Covid 19 diariamente. No cenário educacional houve a necessidade 

de buscar por alternativas que substituíssem as aulas presenciais pelo ensino remoto. Diante 

dessa situação, que foi um desafio para a educação, principalmente para os professores, houve 

a necessidade de utilizar ferramentas tecnológicas, no intuito de manter o ensino e 

aprendizagem dos alunos, mesmo que de forma virtual. E devido essa situação, foi possível 

verificar e observar as insuficiências existentes na educação básica. O presente trabalho relata 

a experiência didática realizada na Escola Maria do Carmo de Oliveira Rabelo, localizada na 

cidade de Rolim de Moura/Rondônia, para alunos do ensino médio, onde foi observado 

diariamente o planejamento dos professores, a participação dos alunos, as metodologias 

utilizadas, as dificuldades encontradas no ensino e na aprendizagem. Analisando a qualidade 

do ensino remoto e o quanto influenciou no trabalho da equipe gestora e no desempenho dos 

discentes, tendo em vista que, o distanciamento da escola, a falta de recursos tecnológicos e em 

muitos casos, até a falta de recursos básicos, como alimentação, pois é, sabido que muitos 

alunos necessitam da merenda escolar, todos esses fatores, contribuíram de forma negativa na 

educação básica do país, levando em consideração não só o rendimento escolar, como também, 

a saúde física e mental de todos. 

 

 

Palavras-chave: Ensino a distância, Educação, Pandemia. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

In times of a pandemic, society had to adapt to new habits and customs by learning to deal with 

Covid 19 on a daily basis. In the educational scenario, there was a need to look for alternatives 

that would replace face-to-face classes with remote teaching. Faced with this situation, which 

was a challenge for education, especially for teachers, there was a need to use technological 

tools in order to maintain the teaching and learning of students, even if in a virtual way. And 

because of this situation, it was possible to verify and observe the existing shortcomings in 

basic education. The present work reports the didactic experience carried out at Escola Maria 

do Carmo de Oliveira Rabelo, located in the city of Rolim de Moura/Rondônia, for high school 

students, where the teachers' planning, the students' participation, the methodologies used were 

observed daily, the difficulties encountered in teaching and learning. Analyzing the quality of 

remote teaching and how much it influenced the work of the management team and the 

performance of students, considering that the distance from the school, the lack of technological 

resources and in many cases, even the lack of basic resources, such as food , because it is known 

that many students need school lunch, all these factors have contributed negatively to basic 

education in the country, taking into account not only school performance, but also the physical 

and mental health of all. 

 

 

Keywords: Distance learning, Education, Pandemic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em meados de março de 2020 houve uma paralisação nas escolas devido a epidemia do 

coronavírus SARS-CoV 2, uma doença infecciosa, que para evitar a disseminação do vírus é 

necessário adotar o distanciamento social, levando a quarentena, com o fechamento de vários 

comércios, mantendo apenas estabelecimentos essenciais, uma doença que causa problemas 

respiratórios, transmitida por contato de pessoas infectadas, por pequenas partículas de saliva 

como tosse ou fala que entra em contato direto pela boca, nariz ou olhos. 

As causas da doença podem ser sintomas leves, moderados e assintomáticos, tendo 

febre, perda de olfato e paladar, cansaço, alguns casos podendo ser controlados com remédios 

e outros casos mais graves sendo hospitalizado, levando até a morte. Medidas adotadas para a 

não propagação do vírus é usar máscara, higienizar as mãos, usar álcool em gel, manter o 

distanciamento entre as pessoas. 

Conforme a Nota Técnica Ensino a Distância na Educação Básica Frente à Pandemia da 

Covid-19 de abril de 2020, emitida pela entidade Todos Pela Educação flexibiliza o 

cumprimento dos 200 dias letivos, desde que mantida a carga horária mínima anual de cada 

etapa definida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Inicia-se as estratégias escolares ao 

ensino remoto, não definitivas e estabelecia-se tanto as aulas ao vivo quanto o envio de matérias 

digitais a alunos do ensino fundamental e médio. 

Contudo, busca-se tomadas de decisões rápidas sobre questões inéditas. Os professores 

por sua vez, tiveram que se adaptar ao ensino remoto, gerando um desconforto para os docentes 

não adeptos ao ensino a distância, alguns profissionais por sua vez pediram afastamento por 

questão de saúde, o que acarretou na piora do ensino, já que os docentes ativos ao ensino 

remoto, tiveram que pegar as matérias faltantes dos outros professores, para não deixarem vago 

os conteúdos, tornando sua carga horária cansativa com hora extra. Deste modo, Maia; Dias 

(2020, p.3), aduz: 

Além disso, os secretários de Educação e os gestores das escolas precisam pensar na 

saúde mental de todos, até porque, os professores também estão fragilizados. Se os 

educadores ficarem exaustos mentalmente, e aproximarem-se de um esgotamento 

físico e mental, não poderão ajudar a si ou aos alunos. 

 

Por parte dos alunos inicialmente houve muitas desistências, pois não queriam aulas on 

line, bem como, devido a negligência dos pais que alegavam que o ano estava perdido devido 

a pandemia, aumentando desta forma o desestímulo do professor, por ter os seus trabalhos 
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comprometidos. Ainda mais, que estávamos diante de uma nova doença, sem se saber ao certo 

qual seriam seus efeitos futuros. 

Assim, essas observações in loco, também foram apontadas por Maia e Dias (2020, p.2): 

 

Não podemos esquecer que saúde física e saúde mental andam juntas. A duração 

prolongada do confinamento, a falta de contato pessoal com os colegas de classe, o 

medo de ser infectado, a falta de espaço em casa – torna o estudante menos ativo 

fisicamente do que se estivesse na escola, e a falta de merenda para os alunos menos 

privilegiados são fatores de estresse que atingem a saúde mental de boa parte dos 

estudantes da Educação Básica e das suas famílias. Estimular a solidariedade, a 

resiliência e a continuidade das relações sociais entre educadores e alunos nesse 

período é fundamental, pois ajuda a minorar o impacto psicológico negativo da 

pandemia nos estudantes. Agora, importa prevenir e reduzir os níveis elevados de 

ansiedade, de depressão e de estresse que o confinamento provoca nos estudantes em 

quarentena. 

 

Os impactos causados pela pandemia demonstra a desigualdade de discentes que não 

tem recursos tecnológicos em casa, e alunos com alguma deficiência também sofreram, 

havendo uma carência no processo de ensinar, dificultando a aprendizagem do ensino, causando 

ansiedade, estresse, medo de falecer, entre outros, se tornando assuntos do dia a dia mais 

comentados entre as pessoas, é importante ressaltar os problemas mencionados para não 

diminuírem a gravidade dessa pandemia. 

O processo descrito neste Trabalho de Conclusão do Curso, inicia-se com as primeiras 

utilizações tecnológicas abordadas para o ensino, partindo dos tópicos de física que foram 

abordados nas aulas remotas, relatos e materiais utilizados nas aulas remotas, informações e 

observações no desempenho dos discentes, utilizando o método quantitativo e qualitativo para 

análise de dados. 
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2 ABORDAGEM NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

 

Conforme Diniz (2001) o processo de ensino aprendizagem antigamente era feito via 

oral, depois vieram os jornais, livros para melhorar o aproveitamento didático, a televisão se 

tornava outro meio de ensinar, por vídeos prontos de um determinado assunto a ser abordado 

na sala de aula, o que facilitava as aulas do professor como métodos diferente de ensino. 

O programa telecurso 2000, onde o público-alvo eram alunos maiores de idade, que 

trabalhavam e não tinham muito tempo para o estudo. O rádio também trouxe oportunidades de 

ensino, oferecendo ensino para aquelas pessoas que não tinham condições financeiras para 

adquirir uma televisão ou até mesmo para aqueles que não possuíam energia elétrica, já que a 

rádio tinha opção de carga de pilha. 

O quadro de giz branco foi uma peça fundamental para as aulas, oferecendo aos alunos 

uma opção melhor de ensino ao conteúdo, tendo uma visão da matéria escrita no quadro, sendo 

acessível a todos os alunos melhorando a compreensão no ensino didático, com ilustrações mais 

precisas, porém o pó de giz tornava incômodo para alguns professores e estudantes, pensando 

nesse problema, foi inserido o quadro branco de pincel de tinta, nas salas de aula, tornando até 

o momento a ferramenta mais utilizada. Assim como o Datashow também é um meio de 

transmitir conhecimento, porém tem que ser bem direcionado e focado no plano de ensino de 

aula. 

Um ensino de aprendizagem diferente é tirar o aluno da sala de aula e levar para o 

laboratório de física, onde o discente é capaz de colocar em prática as explicações do docente 

em sala com experimentos, mantendo assim interesse na matéria de física. Outro meio, que até 

hoje é um elemento fundamental na forma de ensinar é a internet, porém, pouco explorada por 

não ser um meio acessível para toda a população. 

Podemos dizer que, mesmo com tantos avanços tecnológicos na era digital, 

inicialmente, não são ofertados para todos. Na maior parte a disponibilização de conteúdos são 

para pessoas cuja renda são relativamente altas ou mediana, pois conseguem adquirir 

equipamentos de tecnologia condizentes com a necessidade do ensino aprendizagem, como por 

exemplo, smartphone ou computador de mesa/notebook, tablet, acesso à internet, entre outros 

meios, visto que, ainda são equipamentos de custo elevado, sendo insuficiente para muitas 

famílias com baixo poder aquisitivo. 
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Nesse mesmo entendimento, Souza; Franco; Costa (2016, p.2) aduz que: 

 

A Educação a distância (EaD) não pode ser a única solução, esta metodologia tende a 

exacerbar as desigualdades já existentes, que são parcialmente niveladas nos 

ambientes escolares, simplesmente, porque nem todos possuem o equipamento 

necessário. Se a meta for investir apenas em ferramentas digitais, certamente, 

contribuiremos para uma piora na aprendizagem dos alunos a curto e a médio prazos. 

 

Os recursos digitais se tornam possíveis, à medida que o professor elabora uma boa aula 

didática, com apresentação de slides, contendo fotos, vídeos, entre outros meios didáticos, para 

que o aluno desperte a curiosidade de aprender. Os vídeos de experimentos capacitam e 

fornecem ao aluno um conhecimento maior, e são necessários, devido ao elevado custo de 

materiais, bem como, o pouco tempo de aula para fazer alguns experimentos em sala, de 

maneira que todos possam ter um aproveitamento melhor do conteúdo abordado. 

Usado de forma consciente e com projetos certos, estimulam o aluno na aprendizagem, 

fornecendo a eles jogos interativos, despertando o conhecimento do discente, criando games, 

promovendo aos estudantes uma nova forma de aprender, fazendo com que eles desenvolvam 

seus próprios jogos, desenvolvendo o seu potencial. 

Os projetos educacionais são ofertados aos alunos, para que eles desenvolvam textos, 

vídeos, estimulando habilidades de desenvolvimento, construção de conhecimentos, 

proporcionando desta forma requisitos essenciais para o mercado de trabalho. Nessa seara a 

plataforma on line Panorama positivo (2019, s/p) assevera que: 

 

Outros projetos vão além e transformam os estudantes em criadores e 

desenvolvedores. Aos poucos, aumenta a quantidade de grupos de alunos que criaram 

aplicativos para reduzir o consumo de água, detectar possíveis focos do mosquito da 

dengue, facilitar a captação de doadores de sangue etc. Não há dúvida de que uma 

educação desse nível garante aos seus egressos um diferencial competitivo 

importante.”. 

 

Um dos desafios enfrentados pelo sistema educacional é o de proporcionar um ensino 

de qualidade, que atenda o maior número de alunos no desempenho intelectual, no processo 

ensino aprendizagem, existem alguns problemas, já que os alunos têm diferentes tipos de 

dificuldades, cada um tem seu ritmo de aprendizagem, exigindo do professor um 

direcionamento para cada aluno, fazendo com que todos possam aprender de forma coerente e 

uníssona, respeitando suas individualidades. 

Colaborando com esse entendimento Pensa Brasil (2019) aduz que, “O Brasil 

protagoniza vergonha internacional ao surgir na 66ª posição do ranking de utilização das 
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tecnologias de informação e comunicação, adequadamente classificado como nação de pobreza 

digital”. 

Conforme exposto, apesar de tantos avanços tecnológicos, esses não são ofertados a 

toda população, e quem possui condições precárias nessa disputa de tecnologias, são as escolas 

públicas de maneira geral, principalmente as situadas na zona rural e periferia, possuem 

condição péssima de trabalho, onde o acesso à tecnologia e internet são limitados. 

Diante desse cenário, exige-se um conceito para utilização dessa tecnologia em prol do 

ensino aprendizagem. Nesse tocante, Ramos (2012, p.6) afirma que: 

 

Entende-se por tecnologia educacional, o conjunto de técnicas, processos e métodos 

que utilizam meios digitais e demais recursos como ferramentas de apoio aplicadas ao 

ensino, com a possibilidade de atuar de forma metódica entre quem ensina e quem 

aprende. 

 

Dentre as tecnologias, existe uma que é menos explorada, na qual é a mesa digitalizadora 

cuja função serve para transferir a escrita do professor em uma caneta para a tela de um 

computador, como se fosse um quadro, facilitando as aulas em ensino a distância. 

Em uma pesquisa on-line como é mostrada na Figura 1, para estimativa de valores da 

mesa digitalizadora, descobrimos que um aparelho custa em média de R$4.700,00 (quatro mil 

e setecentos reais). Como visto, essa tecnologia é pouco acessível aos professores e alunos em 

escola pública, o que poderia ser um meio de melhorar a interação no ensino aprendizagem, 

entre professor e alunos. A falta de tal equipamento reflete a decadência tecnológica enfrentada 

no ensino público. 

Figura 1.1: Mesa Digitalizadora para interação de aulas on line 

 
Fonte: www.kabum.com.br 

 

Uma forma de estimular os alunos, por intermédio de recursos tecnológicos seria 

proporcionar aos mesmos, ferramentas que possibilite o acesso à internet com dados móveis 

livre, pois, um dos fatores de baixa participação de alunos em sala virtual era a falta de acesso 

à internet banda larga ou dados móveis que suportasse as aulas on-line. Um projeto que visasse 
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proporcionar acesso à internet livre, por parte do governo com as operadoras móveis, facilitaria 

aos alunos e aos professores acessos ilimitados, devido que os alunos de rede pública em grande 

parte, não terem acesso à internet em suas residências, visto que, é uma ferramenta mais 

utilizada para ministrar aulas durante a pandemia são em ambiente virtual. 

Portanto, a tecnologia é fundamental para o ensino aprendizagem, nesse contexto de 

pandemia, onde as aulas foram ministradas com ferramentas de ambiente virtual on-line, 

exigindo um esforço sobremaneira dos professores, para readaptar o método de ensino 

presencial, para o ambiente de ensino virtual, além das demais dificuldades enfrentadas no 

tocante a tecnologias de informação. Ademais, vale ressaltar as condições dos alunos, em 

especial, os das escolas públicas, que geralmente, possuem baixa renda, não tendo os meios 

necessários para frequentarem as aulas on-line. 
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3 AS TEORIAS DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

 

Em virtude da pandemia e das mudanças enfrentadas, observamos a baixa participação 

dos alunos nas aulas remotas (ao vivo) e o retorno das atividades, principalmente no 3º ano, 

pois, são alunos jovens/adolescentes que já trabalham, e por isso, um dos motivos da sua baixa 

participação. 

Podemos observar também, a ausência dos pais e responsáveis em acompanhar o 

desenvolvimento do(a) filho(a), dificultando assim um bom desenvolvimento escolar, 

colaborando com o nosso entendimento Lunard et al apud Arruda e Lima (2013, p.3) afirma 

que: 

O envolvimento afetivo dos pais no acompanhamento dos filhos, além de fortalecer o 

vínculo, beneficia e favorece a criança em seu desenvolvimento, bem como beneficia 

também os pais na construção da aprendizagem do seu filho e no seu desenvolvimento 

enquanto sujeito. Neste contexto, os pais tiveram, de improviso, que aprender a 

ensinar e acompanhar os filhos, tanto no que tange ao pedagógico quanto à tecnologia, 

além de se adequar às aulas gravadas, vídeo conferências, enfim, às aulas remotas com 

atividades síncronas e assíncronas, nas quais o aluno recebe o material e em dado 

momento do dia acessa a aula de modo online. 

 

Uma carência constatada nas observações durante as aulas são as dificuldades dos 

alunos com a interpretação e leitura de texto, as quais exigem do aluno, mais atenção ao ler e 

tentar resolver os exercícios. Dificuldade na matéria de matemática, onde o aluno não consegue 

assimilar a física, visto que, necessita das operações básicas de matemática, para melhor 

compreender as resoluções dos exercícios. 

Proporcionar um ensino de qualidade ao aluno, estimular o conhecimento científico, 

desenvolver a criatividade dos alunos para desenvolvimentos de suas capacidades intelectuais, 

mostrando que a física está em todas as ações do dia a dia. Nesse sentido, afirma Freire (1996, 

p. 24) “aprender precede ensinar ou, em outras palavras, ensinar se diluía na experiência 

realmente fundante de aprender”. 

Colaborando com nosso entendimento Pezzini e Szymanski (2015, p.1) assevera que: 

 

Dentre todas as dificuldades pelas quais passa a educação no Brasil, destaca-se, 

atualmente, um grande desinteresse por parte de muitos alunos, por qualquer atividade 

escolar. Frequentam as aulas por obrigação, sem, contudo, participar das atividades 

básicas. Ficam apáticos diante de qualquer iniciativa dos professores, que se 

confessam frustrados por não conseguirem atingir totalmente seus objetivos. 
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Nesse tocante, encontramos, de certa forma, que existe um bloqueio de aprendizagem 

por parte dos alunos, em que eles relataram ser mais fácil aprender português, do que aprender 

matemática. O fato observado in loco é que muitos nem tentavam fazer os exercícios, que 

estavam sendo apontados como difíceis por eles, e quando a professora resolvia as questões, 

eles indagavam, “era só isso? Que fácil!”. Assim afirma Cavalcante (2010, p.1). “À falta de 

conhecimentos básicos em leitura e interpretação de textos, e dificuldades com a matemática 

básica, são fatores que prejudicam a aprendizagem do estudante logo no primeiro contato com 

a física”. 

Em meio a isso, o trabalho do professor é dobrado, por ter que ficar relembrando 

conteúdos anteriores, e que muitas vezes não fazem parte de sua disciplina, para que os alunos 

possam aprender melhor. Assim Lunard et al apud Hodges et al (2020, p. 2) assevera que: 

 

Explicam que o trabalho educacional remoto é um trabalho que requer paciência e ao 

mesmo tempo criatividade, pois, apesar de ser aplicado a distância, deveria preconizar 

a transmissão em tempo real das aulas, promovendo constante contato entre educador 

e estudante. A educação remota refere-se à distância espacial e o que está sendo feito 

atualmente é um ensino remoto de emergência, que deve ser considerado uma solução 

temporária para um problema imediato. 

 

Para se ter um bom desempenho com os alunos, é necessário se ter um bom 

planejamento, para direcionar os conteúdos. Para isso, é fundamental montar planos de aulas 

com uma sequência didática coesa e lógica dos conteúdos abordados, fazendo-se necessário 

planejar e organizar suas atividades, com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino no 

ambiente virtual. Nesse contexto, Libâneo (1994, p.221) aduz: 

 

O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades 

em termos da sua organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto 

a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. O planejamento é um 

meio para se programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e 

reflexão intimamente ligado à avaliação. 

 

Durante as observações das aulas em ambiente virtual, constatamos que a maioria dos 

alunos não deixavam as câmeras de seus aparelhos ligadas, impossibilitando o contato visual 

do professor com o aluno, dificultando saber se o aluno estava entendendo o conteúdo abordado. 

Incidência de quedas de conexão dificultavam o processo de ensino, devido às saídas constantes 

da sala. Os alunos estavam acostumados ao ensino por intermédio de uma lousa, na presença 

do professor, tal inovação, deixava os alunos dispersos por estarem em suas residências, na 

maioria dos casos. 
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Nesse sentido Gomes (2008, p. 107) destaca que: 

 

O processo de construção do conhecimento se dá de forma individualizada e 

correlacionada com a aprendizagem prévia, que o sujeito carrega em seu repertório 

cognitivo. Torna-se claro que a utilização das experiências trazidas por cada estudante 

é fundamental para que a ancoragem de conteúdos se dê de forma efetiva e duradoura, 

consistindo, assim, em aprendizagem significativa. É certo, contudo, que, em diversos 

momentos, torna-se necessária a abordagem de uma outra forma de aprendizagem, a 

mecânica — por exemplo, no treinamento de procedimentos e de rotinas, ainda que 

mesmo em tais circunstâncias permaneça a percepção de que a memorização simples, 

como aquela realizada no momento da aprendizagem mecânica, rapidamente leva à 

perda dos conhecimentos conquistados. 

 

Entre outras observações, a humanidade e o governo, não estavam prontos para uma 

pandemia de tamanha envergadura, não oferecendo suporte financeiro imediato, para fornecer 

às escolas, professores e alunos, equipamentos tecnológicos, necessários para promover o 

ensino virtual, que no início tiveram que ser adaptado e a utilização de meios próprios dos 

professores e alunos, para darem continuidade ao ensino. 

Como todos foram surpreendidos com o afastamento do ambiente escolar, os 

professores não tinham um planejamento eficaz, capaz de suprir os problemas encontrados, tais 

como: equipamentos de tecnologia da informação, internet, luz, ar-condicionado ou ventilador, 

entre outros. Esses custos foram arcados somente pelos professores de escolas públicas. Tais 

problemas refletem nas atividades didáticas estabelecidas no planejamento escolar. 

Evidenciando que esses problemas já vem ocorrendo a um certo tempo Libâneo (2013, p.245) 

afirma que: 

O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades 

didáticas em termos da sua organização e coordenação em face aos objetivos 

propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. O 

planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um 

momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação. 

 

Portanto, verificamos que, com o advento da Pandemia causada pelo Coronavírus, 

trouxe reflexo direto na saúde física e mental de todos os atores da educação, sejam professores, 

alunos, funcionários da escola e pais. Assim sendo, todos tiveram que se adaptar a essa nova 

dinâmica social e de ensino aprendizagem, através de aulas virtuais, com atividades remotas e 

o distanciamento social. Destarte, juntamente com as vidas ceifadas pela nova doença que 

assola a humanidade, acabou trazendo um grande prejuízo para a educação, em especial para 

professores e alunos que tiveram que se readaptar ao novo método de ensino, desembolsar 

recursos para proporcionar a participação nas aulas, além de outras situações esplanadas acima. 
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4 CONCEITOS FÍSICOS 

 

 

O objeto de pesquisa se resume no ensino dos conteúdos de física, abordados nos livros 

didáticos de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. 

No primeiro ano do ensino médio, um dos assuntos abordados na matéria de física é 

cinemática, onde descreve o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas do 

deslocamento. Dentro do conteúdo da cinemática é estudado algumas características do 

movimento como: movimento e repouso dos corpos em relação a um referencial, sua trajetória 

e espaço, velocidade e escalar média, aceleração, tempo. Sempre frisando a importância de 

estudar tais grandezas no sistema internacional de unidades e medidas (SI), fazendo com que o 

aluno tenha uma base de estudo, para ter um entendimento do conteúdo abordado. 

  

4.1 CINEMÁTICA 

 

 

Cinemática descreve o movimento de um objeto, mas não se preocupa com as causas. 

Quer seja a trajetória de uma pequena partícula ou a órbita de um planeta, todos os movimentos 

macroscópicos podem ser descritos por equações de movimento. Estas equações relacionam a 

posição, velocidade e aceleração, etc., com a passagem do tempo. Porém, para entendê-los, 

precisamos entender alguns conceitos simples, mas são essenciais para a compreensão do 

movimento dos objetos. 

 

4.1.1 Referencial e deslocamento 

 

 

Referencial é o que determina se o objeto está em movimento ou repouso. Para sabermos 

se um trem está em movimento ou em repouso, devemos ver o referencial em relação a alguma 

coisa, como por exemplo na figura 4.1, para um observador a lâmpada acesa no trem está em 

movimento, em relação ao passageiro a lâmpada está em repouso. 
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Figura 4.1: Estação do trem vista de um observador 

 
Fonte www.estudopratico.com.br 

 

Deslocamento ∆𝑠 é a distância entre a posição final 𝑠𝑓 e a posição inicial 𝑠𝑖, ou seja, a 

mudança espacial na trajetória. Se a posição inicial, a velocidade e o valor do intervalo de tempo 

forem conhecidos, o deslocamento pode ser definido. Em seguida, será calculado pela seguinte 

fórmula: 

∆𝑠 = 𝑠𝑓 − 𝑠𝑖   (4.1) 

 

4.1.2 Instante e intervalo de tempo 

 

 

Instante é um tempo de ocorrência simbolizado por 𝑡 e ∆𝑡 é um momento de tempo que 

corresponde ao deslocamento ∆𝑥 realizado por um corpo ou objeto. Dessa forma é definida a 

velocidade 𝑣. 

𝑣 =
∆𝑥

∆𝑡
  

Como ∆t=tf - ti o tempo final é: 

𝑡𝑓 − 𝑡𝑖 =
∆𝑥

𝑣
   (4.2) 

 

Apresenta-se na figura 4.2 um exemplo de jogo de futebol onde busca-se o instante final 

𝑡𝑓, usado pela bola que realizou um deslocamento 𝑥𝑖 e 𝑥𝑓 de até com uma velocidade 𝑣 . 

 

𝑡𝑓 = 𝑡𝑖 +
𝑥𝑓− 𝑥𝑖

𝑣
    (4.3) 
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Figura 4.2: Jogo em um instante de tempo 

 
Fonte: Física 1 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p. 21, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

4.1.3 Velocidade média 

 

 

A velocidade escalar média é a relação entre a mudança de espaço e o tempo necessário 

para o trajeto. Dessa forma, é apresentada pela divisão do espaço percorrido pelo tempo. 

 

𝑣𝑚𝑒𝑑 =  
∆𝑠

∆𝑡
     

  

𝑣𝑚𝑒𝑑 =  
𝑠2−𝑠1

𝑡2−𝑡1
    (4.4) 

 

A unidade de medida da velocidade no sistema internacional, é metro por segundo (m/s). 

Usamos também a unidade de quilômetro por hora (km/h). 

 

4.1.4 Velocidade instantânea 

 

A velocidade instantânea mede apenas o estado de movimento de um corpo num 

determinado intervalo de tempo ∆t que corresponde a um determinado deslocamento ∆𝑠. À 

medida que ∆t diminui a velocidade média se aproxima de um valor limite e esse valor limite é 

a velocidade instantânea 𝑣, logo a velocidade e a taxa de variação da posição com relação ao 

tempo. Ou seja: 

 

𝑣 = lim
∆𝑡→0

∆𝑠

∆𝑡
=  

𝑑𝑠

𝑑𝑡
  ⟹ 𝑣 = 𝑣(𝑡) =

𝑑𝑠(𝑡)

𝑑𝑡
    (4.5) 
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4.1.5 Aceleração 

 

A aceleração é definida como a mudança da velocidade escalar ao longo do tempo e a 

aceleração escalar instantânea é uma medida da mudança instantânea da velocidade. A 

diferença fundamental entre essas duas grandezas é o intervalo de tempo: a aceleração escalar 

instantânea é definida com um intervalo de tempo bem pequeno, próximo a zero a diferença da 

outra definição que abrange um intervalo de tempo mensurável. Por exemplo, quando um trem 

de metrô parte de uma estação, sua velocidade escalar cresce a cada segundo durante um certo 

intervalo de tempo, figura 4.3. Prosseguindo, calculamos a aceleração pela fórmula: 

 

𝑎 = lim
∆𝒕→𝟎

∆𝑣

∆𝑡
=

𝑑𝑣

𝑑𝑡
   

𝑎 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑡
 (

𝑑𝑠

𝑑𝑡
) =

𝑑2𝑠

𝑑𝑡2   (4.6) 

 

Figura 4.3: Trem no metrô em sua velocidade e intervalo de tempo 

 
Fonte: Física 1 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p. 43, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

4.1.6 Movimento uniformemente variado  

 

 

Movimento Uniformemente Variado (MUV) é um movimento com aceleração escalar 

constante e diferente de zero. Portanto, a velocidade escalar experimenta mudanças iguais em 

intervalos de tempo iguais. No estudo desse tipo de movimento, obteremos métodos para 

estabelecer a relação entre tempo, espaço, deslocamento escalar, velocidade escalar e 

aceleração escalar. 

Apresenta-se na figura 4.4 um carro desacelerando até chegar ao repouso. Durante uma 

frenagem o móvel realiza um movimento uniformemente variado denominado movimento 

retardado. Conhecendo-se sua velocidade inicial 𝑣𝑜 e sua aceleração de retardamento 
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calculamos a variação da magnitude da velocidade ∆𝑣 no intervalo de tempo de duração da 

frenagem ∆𝑡. Sendo sua fórmula calculada em: 

𝑎 =
∆𝑣

∆𝑡
=

𝑣 − 𝑣0

𝑡 − 𝑡0
 

Considerando 𝑡0 = 0, assim nós temos: 

 

𝑎 =
𝑣 − 𝑣0

𝑡
 → 𝑎𝑡 = 𝑣 − 𝑣0 

 𝑣 =  𝑣𝑜 +  𝛼 𝑡    (4.7) 

 
Figura 4.4: Automóvel realizando um movimento uniformemente variado 

 
Fonte: Física 1 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p. 45, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

  

4.1.7 Função horária da velocidade e posição escalar no movimento retilíneo 

 

Partindo das equações 4.5 e 4.7: 

 

𝑑𝑠

𝑑𝑡
= 𝑣𝑜 + 𝑎𝑡 → 𝑑𝑠 = 𝑣𝑜𝑑𝑡 + 𝑎𝑡𝑑𝑡 

 

Integrando a forma diferencial da aceleração, podemos deduzir a função da velocidade 

escalar como função de tempo. 

 

𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑎 → 𝑑𝑣 = 𝑎𝑑𝑡 

∫ 𝑑𝑣 = 𝑎 ∫ 𝑑𝑡
𝑡

𝑜

𝑣

𝑣0

 

 

O resultado dessa equação integral dá o que está descrito na equação 4.7. De outro lado, 

partindo novamente da definição da equação 4.5, nós temos: 
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𝑑𝑠

𝑑𝑡
= 𝑣 → 𝑑𝑠 = 𝑣𝑑𝑡 → ∫ 𝑑𝑠 = 𝑣𝑜 ∫ 𝑑𝑡

𝑡

𝑜

+ 𝑎 ∫ 𝑡𝑑𝑡
𝑡

𝑜

𝑠

𝑠𝑜

 

 

Utilizando o método de separação de variáveis e integrando 𝑠0 e de t=0, deduzimos a 

função da posição escalar como função de tempo: 

 

𝑠 − 𝑠𝑜 = 𝑣𝑜𝑡 + 𝑎
𝑡2

2
→ 𝑠 = 𝑠𝑜 + 𝑣𝑜𝑡 + 𝑎

𝑡2

2
    (4.8) 

 

Ao substituirmos a equação 4.7 na equação 4.8, nós temos: 

 

∆𝑠=  𝑣0𝑡 +
1

2
 𝑎𝑡2 → ∆𝑠= 𝑣0 (

𝑣−𝑣0

𝑎
) + 

1

2
 𝑎 (

𝑣−𝑣0

𝑎
)

2

  (4.9) 

 

Na função horária da posição, obtemos uma relação entre velocidade e espaço: 

 

𝑣2 = 𝑣0
2 + 2𝑎∆𝑠   (4.10) 

 

A equação acima é conhecida como equação de Torricelli, é uma função que independe 

do tempo. 

No segundo ano foi trabalhado com a professora conceitos de termologia, temperatura 

e suas medidas; calor e equilíbrio térmico, escalas termométricas, trocas de calor, processos de 

troca de calor, calorimetria, calor específico. Para que os alunos relacionem os conceitos de 

temperatura, calor e equilíbrio térmico, efetuando medidas envolvendo conversões entre escalas 

termométricas, interpretar as diferentes formas de transmissão do calor, trocas de calor 

envolvidas em fenômenos naturais ou em processos tecnológicos. Identificar os fenômenos, 

fontes e sistemas que envolvem trocas de calor em processos naturais ou tecnológicos. 

Comparar procedimentos de medida e controle da temperatura. Fazendo associação de 

fenômenos atmosféricos ou climáticos nos processos de troca de calor e propriedades térmicas 

de materiais. 
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4.2 TERMOLOGIA 

 

 

Termologia é uma parte da física que estuda fenômenos relacionados ao aquecimento, 

resfriamento ou mudanças de estado físico de objetos que recebem ou liberam certa energia. 

 

4.2.1 Temperatura 

 

 

Temperatura é uma quantidade que caracteriza o estado térmico do sistema. As pessoas 

geralmente avaliam o estado térmico do corpo pelo calor ou frio que sentem, quando tocam o 

corpo. No entanto, até onde podemos acreditar nesse sentindo? Normalmente, diferentes 

pessoas no mesmo ambiente, experimentam diferentes sensações de calor. Observe que isso 

ocorre, porque as sensações de calor e frio são individuais e subjetivas, dependendo do 

indivíduo e das condições em que eles se encontram. Portanto, de acordo com a ideia original, 

podemos dizer que, a temperatura é um valor associado a um determinado estado de agitação 

ou movimento de partículas em um objeto, e está relacionado entre si. 

Na figura 4.5 demonstra as escalas termométricas são dadas em: Celsius, Fahrenheit e 

Kelvin. 

Nesse sentido as siglas para cada escala termométrica: (i) Tc: temperatura em Celsius; 

(ii) Tf: temperatura em Fahrenheit; (iii) Tk: temperatura em Kelvin. 

 

Figura 4.5: Escalas termométricas 

 
Fonte: www.preparaenem.com 
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4.2.2 Equilíbrio térmico 

 

 

Equilíbrio térmico quando as temperaturas de dois ou mais sistemas físicos são iguais, 

eles estão em equilíbrio térmico entre si. As partículas de "água quente" fornecem agitação para 

as partículas de "água fria" que esfriam, depois de receber essa energia, as partículas de água 

"fria" se aquecem. A troca de energia só é interrompida quando o equilíbrio térmico é 

alcançado. 

 

4.2.3 Medição de temperatura 

 

 

A medição de temperatura é muito simples, deve ser feita por meio de um processo 

indireto. Quando o segundo objeto é usado para encontrar o equilíbrio térmico com o primeiro 

objeto, suas propriedades físicas sofrem uma alteração mensurável, sendo o termômetro métrico 

usado na maioria dos países do mundo. 

 

4.2.4 Escalas Celsius e Fahrenheit 

 

 

Originou-se do modelo proposto pelo astrônomo, físico sueco Anders Celsius (1701-

1744) a escala Celsius, em que utilizou que o valor 0 (zero) correspondente ao ponto de 

congelamento e 100 (cem) para o ponto de ebulição da água. Assim como esses valores 

denotados nas propriedades térmicas da água existem outras denotações que definem outras 

escalas. Por exemplo, a escala Fahrenheit de Daniel Gabriel Fahrenheit em 1724 é usada 

principalmente por países coloniais britânicos, mas atualmente é limitada a alguns países de 

língua inglesa, como os Estados Unidos e Belize. Além disso, é amplamente utilizado pelos 

gregos para medir a temperatura do corpo. Nesta escala, o ponto de fusão da água é de 32 F e o 

ponto de ebulição da água é de 212 F. 

A conversão entre a escala Celsius e Fahrenheit calcula-se pela equação. 

 

θc - 0

θf - 32
 = 

100 - 0

212 - 32
 

θc 

θf - 32
 =

100

80
 = 

5

9
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Desta maneira a equação de conversão é escrita em seguida: 

 

θc 

5
 = 

θf  - 32

9
    (4.11) 

 

Perceba que os intervalos de temperatura que correspondem à na figura 4.6 nos dois 

termômetros, são proporcionais. 

 

Figura 4.6: Termômetro na escala Celsius e Fahrenheit 

 
Fonte: Física 2 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.13, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

4.2.5 A escala absoluta 

 

 

Também conhecida como escala absoluta, foi verificada pelo físico britânico William 

Thompson (1824-1907) (também conhecido como Lord Kelvin). A escala refere-se à 

temperatura do estado de agitação mais baixo de qualquer molécula (0 K) e é calculada a partir 

da escala Celsius. Entende-se que na escala Kelvin temos o zero absoluto (0), o ponto do gelo 

273k e o ponto de vapor 373k. Podemos concluir que para a conversão entre as escalas Celsius 

e kelvin é dada pela fórmula: 

 

T(K)= θ (ºC) + 273    (4.12) 
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4.2.6 Capacidade térmica 

 

 

A capacidade térmica determina quanto calor o corpo precisa receber para alterar sua 

temperatura em uma unidade. Cada corpo se comporta de maneira diferente quando recebe uma 

certa quantidade de calor, e podemos ver facilmente um exemplo disso acontecendo na praia. 

A areia e a água do mar são afetadas pela mesma fonte de calor, o sol, mas a areia é muito mais 

quente que a água. Isso ocorre porque areia e água têm diferentes capacidades de calor. 

Assim, a capacidade calorífica é uma quantidade que varia de acordo com a quantidade 

de calor recebida e a temperatura a que o corpo está exposto. Ele pode ser definido da seguinte 

forma: 

𝐶 = lim
∆𝑡→0

∆𝑄

∆𝑡
=

𝑑𝑄

∆𝑡
   (4.13) 

 

4.2.7 Energia térmica 

 

 

A energia térmica do corpo depende da energia média de agitação de cada partícula (que 

determina a temperatura do corpo) e do número de partículas. 

Energia térmica de um objeto é a soma de dois fatores: a energia média de agitação de 

cada partícula, que depende da temperatura do objeto e do número de partículas nele. 

 

4.2.8 Calor e propagação de calor 

 

 

Calor é a energia térmica transferida de um objeto para outro ou de uma parte do mesmo 

objeto para outro, e é a transferência causada pela diferença de temperatura. A unidade usual 

do calor é joule (J), além disso, podemos utilizar a unidade caloria (cal), onde 1 cal = 4,186 J, 

utilizamos também quilocaloria (kcal) 1 kcal = 10³cal. 

Na situação representada acima a figura 4.7, o calor propaga-se da extremidade esquerda 

da barra, em contato com o fogo, para a extremidade direita. Note que, o calor flui naturalmente 

da região de maior temperatura para a menor temperatura. 
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Na figura 4.7, o calor propaga-se da extremidade esquerda da barra, em contato com o 

fogo, para a extremidade direita. Note que, o calor flui naturalmente da região de maior 

temperatura para a menor temperatura. 

 

Figura 4.7: Calor fluindo da vela 

 
Fonte: Física 2 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.19, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

4.2.9 Calor específico 

 

 

O calor específico indica quanto calor deve ser recebido ou liberado por unidade de 

massa no corpo, para alterar sua temperatura em uma unidade. O calor específico está definido 

pela fórmula: 

𝑐 =
𝐶

𝑚
     (4.14) 

 

Em que c representa calor específico, C capacidade térmica e, finalmente, m representa 

a massa. 

 

4.2.10 Variação de calor 

 

 

O calor que é retirado do corpo ou fornecido ao corpo só pode produzir calor com uma 

mudança de temperatura. A determinação do calor sensível é feita pela seguinte equação: 

 

∆𝑄 = 𝑐 𝑚 ∆𝑇    (4.15) 

 

Onde: Temos que ∆Q é a quantidade de calor sensível, c: calor específico da substância, 

m é a massa da substância aquecida ou resfriada e ∆T variação da temperatura 
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4.2.11 Primeira lei da termodinâmica 

 

 

A primeira lei da termodinâmica trata das condições necessárias para converter trabalho 

em calor. Baseia-se no princípio da conservação da energia, um dos princípios mais importantes 

da física. Essa conservação de energia ocorre na forma de calor e trabalho. Ele permite que o 

sistema conserve e transfira energia, ou seja, a energia pode aumentar, diminuir ou permanecer 

a mesma. A primeira lei da termodinâmica é expressa pela fórmula: 

 

Q =  W + ∆U    (4.16) 

 

Onde temos que, 𝑄 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟, 𝑤 trabalho e ∆𝑈 variação da energia interna que surge da 

troca de calor com o ambiente externo menos o trabalho realizado (W). Para estudar a relação 

trabalho de trabalho térmico com a variação de volume, considere um cilindro de seção 

transversal 𝐴 e comprimento s onde um dos lados contenha um pistão que se desloca sob ação 

de uma força F = PA. Nessas condições, a transferência de energia no trabalho mecânico pela 

seguinte relação: 

 

∆𝑊 = 𝐹. 𝑑𝑠 

𝑊=∫ 𝐹. 𝑑𝑠
𝑏

𝑎
   

𝑊 = ∫ (𝑃. 𝐴). 𝑑𝑠   
𝑏

𝑎
 

𝑊 = ∫ 𝑃. (𝐴. 𝑑𝑠)
𝑏

𝑎
 

𝑊=∫ 𝑃. 𝑑𝑉
𝑏

𝑎
   (4.17) 

 

4.2.12 Condução 

 

 

Jean Baptiste Joseph Fourier físico, matemático, vindo de família pobre na França, na 

segunda metade do século XVIII, estabeleceu marcos na física e matemática e criou novos 

parâmetros no estudo da teoria térmica. 

A condução é o processo de propagação de calor no qual, a energia térmica é transferida 

de partículas para partículas em um meio. 
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Um exemplo na figura 4.8 a seguir de calor que se propaga por condução é através da 

parede do forno da pizzaria, atingindo a mão da pessoa que se encontra na face externa dessa 

parede. 

Figura 4.8: Calor propaga-se por condução 

 
Fonte: Física 2 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.21, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

4.2.13 Convecção 

 

 

A convecção é um processo de propagação de calor, onde a energia térmica muda de 

posição com o deslocamento do próprio material aquecido. 

A capacidade de calor do corpo indica quanto calor ele precisa receber ou liberar para 

alterar sua temperatura em uma unidade. 

Quando estamos em um ambiente fechado na figura 4.9, sentimos que por algum 

determinado tempo o ambiente parece abafado, isso ocorre por causa que, as camadas de ar 

mais próximas das pessoas que estão no ambiente, são aquecidas por elas e se expandem, 

aumentando seu volume, com consequente diminuição de sua densidade. Esse ar (quente) 

menos denso sobe, produzindo a descida do ar (frio) de maior densidade, esse fenômeno repete 

constantemente, produz no ar as correntes de convecção, daí vem a sensação de ambiente 

abafado. A convecção só ocorre em fluidos (gases, vapores e líquidos), não acontecendo nos 

sólidos e no vácuo. 
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Figura 4.9: Correntes de convecção 

 
Fonte: Física 2 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.27, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

4.2.14 Radiação 

 

 

A radiação é o processo de espalhar energia na forma de ondas eletromagnéticas. Essas 

ondas são convertidas em energia térmica após serem absorvidas. 

Estritamente falando, a radiação não é um processo de transferência de calor, no entanto, 

sabemos que os objetos emitem energia radiante quando são resfriados. Portanto, associamos a 

energia presente nas ondas eletromagnéticas emitidas, com a energia térmica que sai do corpo. 

Quando essas ondas são absorvidas por outro objeto, elas serão novamente convertidas 

em calor, aquecendo-o. É comum definir a radiação como um processo no qual a energia 

térmica é transparente. Embora todas as ondas eletromagnéticas carreguem energia, apenas 

aquelas correspondentes à faixa do infravermelho são chamadas de ondas térmicas. Isso ocorre 

porque os raios infravermelhos são mais facilmente convertidos em calor quando são 

absorvidos. Quando somos banhados pela luz solar, recebemos radiações com os raios 

ultravioleta e infravermelhos. Em meio a isso produzindo bronzeamento nos raios ultravioleta 

e os raios infravermelhos podendo causar queimaduras na pele. 

Nas aulas no ensino virtual no terceiro ano, foram trabalhados conceitos de eletrostática, 

cargas elétricas, campo elétrico, potencial elétrico, princípio de atração e repulsão entre cargas, 

processos de eletrização, força elétrica, Lei de Coulomb, Campo elétrico e potencial elétrico. 

Fazendo com que os alunos interpreta se os mecanismos de interação entre as cargas elétricas, 

distinguindo entre os principais processos de eletrização: atrito, contato e indução eletrostática, 

compreendendo os princípios de atração e repulsão de cargas eletrizadas, diferenciando 

condutores e isolantes elétricos, percebendo os fenômenos e grandezas da eletrostática. 
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4.3 ELETROSTÁTICA 

 

 

A eletrostática é uma parte da física que estuda as diferentes condições de carga em 

equilíbrio e os fenômenos causados por essas condições. 

A história da eletricidade começou no século VI a.C., segundo a descoberta de Tales de 

Mileto, o matemático e filósofo grego (640 – 546 a.C.), ele observou que o atrito entre a resina 

fóssil (âmbar) a pele ou tecido de animal produzido na resina tem a característica de atrair 

pequenos pedaços de palha e penas de pássaros. 

Em grego, a palavra usada para se referir ao âmbar é eléctron, de onde as palavras 

elétron e eletricidade são derivadas. 

No núcleo encontramos partículas chamadas prótons e nêutrons. Em torno do núcleo, 

na área chama-se eletrosfera, são movidas outras partículas os elétrons. As massas de prótons 

e nêutrons são praticamente as mesmas. No entanto, a massa dos elétrons é muito menor. 

No sistema internacional de medidas, coulomb (C) a carga elétrica elementar é 

simbolizada por (e). Temos, então: (i) Carga do próton = + e = +1,6 x 10
-19

C; (ii) Carga do 

elétron = -e = -1,6 x 10
-19

C; (iii) Carga do nêutron = 0. 

 

4.3.1 Corpo eletricamente neutro e corpo eletrizado 

 

 

Quando o número de prótons e elétrons são iguais, o objeto é eletricamente neutro, ou 

seja, a soma algébrica de todas as cargas é zero. No entanto, quando o número de prótons é 

diferente do número de elétrons, se o número de prótons for maior que o número de elétrons, 

diz-se que o copo está carregado positivamente, e se o número de elétrons for maior que o 

número de prótons, diz-se que o corpo está carregado negativamente. Por exemplo, no caso de 

íons, átomos que perderam ou ganharam elétrons. Dessa forma podemos dizer que na figura 

4.10 demonstra que: (i) Corpo eletricamente neutro: cada próton corresponde a um elétron; (ii) 

Corpo com carga positiva: Existem mais prótons do que elétrons; (iii) Corpo negativo: Existem 

mais elétrons do que prótons. 
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Figura 4.10: Modelo de corpo eletricamente neutro é eletrizado 

 
Fonte: Física 3 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.13, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

Então, podemos dizer que carregar um objeto significa torná-lo diferente no número de 

prótons e elétrons. Na vida cotidiana, isso é feito fornecendo ou extraindo elétrons, pois as 

mudanças no núcleo só podem ser produzidas em dispositivos altamente complexos: como 

aceleradores de partículas. 

 

4.3.2 Quantização da carga elétrica 

 

 

A carga de um objeto é quantizada, ou seja, é sempre um múltiplo inteiro da carga 

básica. Isso ocorre porque o objeto carregado recebe ou perde um número inteiro de elétrons. 

Seja Q a carga de qualquer corpo carregado, temos: 

 

Q= ± ne (n = 1, 2, 3, ...)    (4.18) 

 

4.3.3 Princípio da eletrostática 

 

 

O princípio da eletrostática é baseado em dois princípios básicos: o princípio de atração 

e repulsão e o princípio de conservação de carga. 
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4.3.3.1 Princípio da atração e da repulsão 

 

 

Experimentalmente na figura 4.11, quando duas partículas com o mesmo sinal de carga 

se juntam, pode-se confirmar que há repulsão entre elas. Se essas partículas tiverem cargas de 

sentidos opostos, haverá uma atração entre elas. Com base neste fato, o princípio de atração e 

repulsão pode ser expresso da seguinte forma: Partículas com cargas iguais se repelem e 

partículas com cargas opostas se atraem. 

  

Figura 4.11: Esquematização das cargas elétricas 

 
Fonte: Física 3 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.14, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

4.3.3.2 Princípio da conservação das cargas elétricas 

 

 

Em primeiro lugar, devemos notar que as características de carga presentes nas 

partículas elementares são inerentes a elas (por exemplo, como massas) e não podem ser 

removidas ou colocadas nelas. Portanto, se o número e o tipo de partículas carregadas não 

mudam, a carga total do sistema permanece a mesma. Com base neste conceito temos que um 

sistema isolado eletricamente é um sistema que não troca encargos com o meio ambiente, o que 

podemos expressar o princípio da conservação de carga. A soma algébrica de cargas existentes 

em um sistema eletricamente isolado é uma constante. Portanto, se um sistema isolado 

eletricamente tem n objetos, pelo menos um dos quais está carregado, a troca de carga pode 

ocorrer entre eles, mas a álgebra dessas cargas é a mesma antes, durante e depois da troca. 

 

∑ Q = Q
A

+ Q
B

+ Q
C

   (4.19) 
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4.3.4 Condutores e isolantes elétricos 

 

 

Em alguns objetos, podemos encontrar portadores de carga com grande liberdade de 

movimento. Esses objetos são chamados de condutores elétricos. Em outros casos, essa 

liberdade de movimento não existe de fato, e esses objetos são chamados de isoladores elétricos 

ou isoladores dialéticos. Quando um material contém muitos portadores de carga que podem se 

mover facilmente, ele é chamado de condutor elétrico. Caso contrário, será denominado isolante 

elétrico. Ambos os condutores e isoladores podem ser carregados. Porém, é importante observar 

que em um isolador, o excesso de carga permanece apenas onde ocorre o processo de 

carregamento, enquanto em um condutor, essa carga busca um estado de equilíbrio e se distribui 

para a superfície externa. Exemplos de condutores elétricos são metais, gases ionizados e 

soluções eletrolíticas. 

 

4.3.4.1 Condutores de primeira espécie 

 

 

São os elétrons livres, embora só possam ser provados pela física quântica, por esses 

elétrons terem grande mobilidade por estarem distantes do núcleo a que pertencem, são movidos 

em todas as direções pelos núcleos. E a direção é levemente atraída. Metal e grafite são 

classificados como o primeiro tipo de condutor. O fio de cobre, utilizado nas instalações 

elétricas, é um condutor e a capa plástica que envolve e um isolante, em que mostra na figura 

4.12. 

 

Figura 4.12: Fio de cobre condutor de primeira espécie 

 
Fonte: Física 3 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.16, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

4.3.4.2 Condutores de segunda espécie 

 

 

No segundo tipo de condutor, os portadores móveis são íons positivos e negativos, ou 

seja, átomos (ou grupos de átomos) que possuem um número de prótons diferente do número 

de elétrons, devido à perda ou aceitação de elétrons. Os íons estão presentes em soluções 
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eletrolíticas, como soluções aquosas de ácidos, bases ou sais. A solução aquosa de cloreto de 

sódio (sal de cozinha) é condutora, figura 4.13. Nos fios, movimentam-se elétrons e, na solução, 

íons. 

Figura 4.13: Cloreto de sódio condutor de segunda espécie 

 
Fonte: Física 3 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.16, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

4.3.4.3 Condutores de terceira espécie 

 

 

No terceiro tipo de condutor, os portadores de carga podem ser íons positivos, negativos 

e elétrons livres. Isso acontece no gás ionizado. Um exemplo: a voltagem aplicada entre as duas 

extremidades de uma lâmpada fluorescente ioniza o gás em seu interior para formar um 

condutor. A voltagem aplicada entre as duas extremidades da lâmpada fluorescente ioniza o gás 

interno, tornando-o condutor, em que a figura 4.14 aparece na imagem. 

 

Figura 4.14: Lâmpada fluorescente condutor de terceira espécie 

 
Fonte: Física 3 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.16, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

4.3.5 Processos de eletrização 

 

 

A carga é um fenômeno no qual um corpo neutro é energizado devido a mudanças no 

número de elétrons. 
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4.3.5.1 Eletrização por atrito de materiais diferentes 

 

 

Experimentalmente, quando dois corpos neutros de materiais diferentes se esfregam, um 

deles recebe elétrons do outro e fica carregado negativamente, enquanto o outro que perde 

elétrons tem carga positiva. Na figura 4.15 o exemplo a seguir, depois de esfregar o cabelo de 

uma pessoa, o pente começa a mostrar muita carga negativa e fica carregado. Durante a 

abordagem, as bolas de poliestireno muito leves foram atraídas. Como o material do pente é um 

mau condutor, a carga não será liberada nas mãos humanas. 

 

Figura 4.15: Cargas elétricas no pente 

 
Fonte: Física 3 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.17, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

Quando dois ou mais condutores elétricos estão em contato, pelo menos um deles é 

carregado e a carga é redistribuída em sua superfície externa. 

 

4.3.5.2 Eletrização por contato 

 

 

Quando um único condutor carregado entrar em contato com a terra, ele se neutralizará. 

Se o condutor tiver elétrons em excesso, eles passarão para o solo. 

Considere um caso particular, figura 4.16, de esferas condutoras de mesmo raio. Nessas 

esferas, a redistribuição é feita de tal forma que temos, no final, cargas iguais em cada uma 

delas. 
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Figura 4.16: Esferas condutoras 

 
Fonte: Física 3 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.18, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

Considere o caso especial de bolas condutoras com o mesmo raio. Nesses campos, a 

redistribuição é feita de forma que acabamos tendo encargos iguais em cada campo. As esferas 

C e D são condutores esféricos com raios iguais. C é positivamente carregada e a carga é igual 

a Q, D é neutro. Após o contato, cada um deles é carregado, 
𝑄

2
 , metade da carga total. 

 

4.3.5.3 Condutores em contato com a terra 

 

 

Se houver muitos prótons, ou seja, falta de elétrons, eles subirão da terra para neutralizá-

los. Portanto, pode-se dizer que todo o condutor carregado é descarregado quando aterrado. Na 

figura 4.17 quando aproximamos um condutor carregado (não toque) no fio neutro, a 

redistribuição de seus elétrons livres são redistribuídos no condutor neutro. 

 

Figura 4.17: Condutor em contato com a terra 

 
Fonte: Física 3 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.18, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

4.3.5.4 Eletrização por indução eletrostática 

 

 

Ao aproximarmos de um condutor carregado (não toque) no fio neutro, estimulamos a 

redistribuição de seus elétrons livres no condutor neutro. 
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Esse fenômeno é chamado de indução eletrostática, porque a carga em um condutor 

carregado pode atrair ou repelir elétrons livres de um condutor neutro. O condutor ativo é 

chamado de indutor e o condutor neutro é induzido. 

 

4.3.6 Lei de Coulomb 

 

 

Charles Augustin de Coulomb, francês em 1785, usou o modelo newtoniano para 

formular a lei que governava a interação entre partículas carregadas. É determinado que a 

interação eletrostática entre as partículas depende do sinal de carga, que se manifesta como 

forças atrativas e repulsivas. 

 

Fe = k 
|𝑄𝑞|

d²
  (4.20) 

 

Onde, Q e q são as cargas, d é a distância entre as cargas e k é a constante definida, no 

SI, por k = 
1

4π∈0
, sendo ∈0 = 8,85*10

-12
 N-1m-2C

2
 a permissividade absoluta do meio onde as 

cargas estão. Um exemplo na figura 4.18 a seguir, um balão foi atritado na roupa de uma pessoa, 

tornando eletrizado. Quando aproximamos o filete de água, as cargas elétricas em excesso na 

superfície do balão irão atraí-lo. 

 

Figura 4. 18: Balão atritado 

 
Fonte: Física 3 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.22, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

Devemos lembrar que as moléculas de água são polares. Através da indução, as cargas 

do balão irão organizar as moléculas da água, permitindo que haja atração. O desvio do curso 

do filete pode ser explicado pela atração entre cargas elétricas de sinais opostos.  
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5 RELATO DE AULAS ON-LINE PARA ALUNOS EAD 

 

 

Como método alternativo foi ofertado a plataforma Google Classroom, em que é 

desenvolvida os planos de aulas para os alunos estarem visualizando o conteúdo a qualquer 

momento, disponibilizando criação de tópicos de atividades, possibilitando fazer formulários 

para trabalhos e provas atribuindo as notas aos discentes, outro método utilizado foi o drive 

com armazenamento nas nuvens, possibilitando aos alunos conteúdos programáticos do ensino 

em formato digital ou imagens para estarem baixando nos seus aparelhos eletrônicos, tendo 

livre acesso na otimização do tempo do discente, podendo ser acessado em qualquer local, 

fazendo com que os alunos se organize em seu horário de estudo, e na dinâmica das aulas on-

line foi disponibilizado o google meet, nesse momento aluno e professor tem acesso na 

interação das aulas, podendo motivar o aluno no conteúdo programático estudado, 

demonstrando que a física está contida no dia a dia das pessoas. 

No decorrer das aulas foram ministradas somente por leituras na forma digitalizada dos 

conteúdos programados pela professora e exercícios propostos em aulas, a falta de interação de 

aluno e professor deixaram muita a desejar o método de ensino proposto pelo governo, mas 

somente esse era o único jeito de continuar as aulas para não prejudicar ainda mais o ensino 

escolar dos alunos. 

As aulas remotas, de fato seria muito eficaz no decorrer da pandemia, já que era uma 

alternativa já utilizada pelos estudantes de nível superior, por proporcionar melhor tempo de 

estudo para os que trabalham e que só podem estudar à noite ou para aqueles que têm a opção 

de fazer seu próprio horário de estudo. Contudo a falta de equipamentos de qualidade 

necessários, queda de conexão tornava uma alternativa problemática. 

Os alunos relataram que fazia falta um ambiente próprio para poderem assistirem as 

aulas, pois, muitos, relataram que suas residências não possuíam um ambiente adequado para o 

ensino. Mesmo que o professor tivesse feito um bom plano de aula, quando iniciava a aula 

colocando em ação, se tornava ineficaz, devido os alunos não participarem e interagirem no 

processo de ensino aprendizagem. Inúmeras vezes presenciei o professor tendo que esperar 

mais de quinze minutos de suas aulas, para ver se algum aluno entrava na sala, por vezes, os 

links de aulas tiveram que ser fechados, por não haver nenhum aluno presente, o que apresenta 

uma decepção, além de uma desmotivação para o professor, saber que não há uma devida 

participação do aluno. 
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Verificamos na escola, que existe um projeto de reforço escolar para alunos com 

dificuldades de aprendizagem. O projeto é um incentivo para que alunos diminuam suas 

dificuldades na matéria, e possam modificar sua forma de pensar e entender o problema. No 

entanto, devido à pouca adesão por parte dos alunos, faz com que eles caminhe com as dúvidas, 

por um bom tempo no ensino escolar, sendo assim, muitas dúvidas nem são sanadas, fazendo 

com que essas dificuldades, em interpretar os exercícios e questões de física, continue 

prejudicando o aluno até a universidade. 

Outro fato observado é com relação a saúde mental dos alunos, que começaram a ficar 

desestimulados ao ensino a distância, inicialmente, não se tinha uma data precisa para 

finalização das aulas virtuais, por isso, começaram animados com o ensino a distância, já que 

não precisavam sair de suas casas, porém, o afeto entre os colegas de sala, a interação com o 

professor, a mística da sala de aula e ambiente escolar, começou a ser afetado, ocasionando 

assim desmotivação dos alunos a participarem das aulas. 

Em meios a tantos questionamentos os alunos estavam despreparados para o novo 

sistema de ensino a distância, bem como, os professores sem o devido preparo emocional e 

físico para essa nova sistemática do ensino a distância, saindo de sua zona de conforto e tendo 

que se reinventar, mesmo tendo uma orientação pedagógica, por ser algo muito novo os efeitos 

eram lentos. 

 

5.1 DESCRIÇÃO DA ESCOLA 

 

 

Segue as informações repassadas pela escola, referente a estrutura física dos ambientes 

da escola, assim como pesquisa realizada para saber o perfil dos alunos e pais. 

 

5.1.1 Estrutura da escola 

 

 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria do Carmo de Oliveira Rabelo, 

localizada no endereço Avenida Travessa Relíquia Nº 4560, bairro Olímpico, cidade de Rolim 

de Moura/RO, CEP 76940-000, fone (69) 3442-2842, decreto de Criação Lei Nº. 213 de 

23/03/88, decreto de denominação Nº. 9001/2000, parecer de Autorização e Funcionamento Nº. 

1252/GAB/SEDUC-2014. 
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5.1.2 Corpo docente, servidores administrativos e alunos 

 

 

O corpo docente é composto por 35 professores, que estão em efetivo trabalho em sala 

de aula, sendo 18 atuando no Ensino Fundamental e 16 atuando no Ensino Médio Regular e 01 

professora no AEE - Atendimento Educacional Especializado com graduação em Pedagogia. 

Nos setores de apoio pedagógico contam com professores readaptados: 02 Auxiliares de 

Biblioteca, 01 com nível superior em Letras e outro com nível superior em Matemática, 01 

coordenadora de Laboratório de Informática com nível superior em Letras. Todos pertencem 

ao quadro de funcionários efetivos da Secretária Estadual de Educação com contratos de 40, 25 

e 20 horas. A Escola também dispõe de 02 cuidadoras, uma com graduação em Administração 

e outra em Engenharia Florestal. 01 Intérprete de Libras com graduação em Pedagogia. 

A escola atende uma clientela com predominância de classe socioeconômica baixa, 

apresentando inúmeros problemas de ordem social, como o reflexo da própria sociedade em 

geral: A escola tem 25 turmas sendo num total de 515 alunos, sendo divididos em dois turnos: 

matutino, vespertino e subdivididos em Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino médio e projeto para 

Mediação Tecnológica. 

 

5.1.3 Conhecimento do perfil do aluno 

 

 

Através de um questionário socioeconômico a escola fez uma pesquisa com alunos para 

conhecer o perfil da clientela. Apenas 400 alunos responderam ao questionário, onde foi 

constatado que 47% são do sexo feminino, 53% são do sexo masculino, em relação a moradia, 

52% dos alunos possuem casa própria, e 20% moram em casa alugada e 17% não responderam. 

Quanto à localidade observamos que 42% dos alunos residem no bairro Olímpico e que os 

outros 36% estão divididos entre outros bairros 07% na zona Rural e 14% não responderam. 

5% dos alunos são portadores de necessidades especiais. Quanto ao meio de transporte foi 

constatado que 45% vão à escola a pé, 20% de bicicleta, 5% de carro e 6% de moto,10% 

transporte escolar. A renda salarial foi dividida assim: 19% dos pais ganham menos de um (01) 

salário, 58% ganham mais de (01) 6% acima de (03) salários, 16% não responderam. 

• Algumas problemáticas foram encontradas: (i) Crianças e adolescentes com pais 

e mães separados; Famílias ausentes na vida escolar; (ii) Uma grande quantidade de 

Beneficiários do Bolsa Família; (iii) Pais que não tiveram oportunidade de frequentar a escola 
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e, portanto, não conseguem acompanhar o desenvolvimento dos filhos; (iv) Desajustes 

familiares. Os problemas apresentados geram sérias consequências, pois refletem diretamente 

na aprendizagem e na formação dos alunos como: falta incentivo por parte da família, ausência 

de limites/Indisciplina, desrespeito com professores e colegas. 

• Problemas priorizados para elevar o nível de desempenho das turmas: 

Os alunos apresentam baixa proficiência em: Leitura, escrita, interpretação e produção 

textual. Em conhecimentos matemáticos (números e operações, grandezas e medidas, 

tratamento da informação/espaço e forma). Também existem muitos alunos indisciplinados 

e/ou faltosos; 

• Projeto soe que são para alunos (nota dez), no qual o intuito é chamar a atenção 

do discente para que houvesse mais participação e desempenho nas aulas, fazendo com que 

houvesse maior devolutiva de exercícios e presença nas aulas, que devido a pandemia o índice 

ficou abaixo nas atividades escolares. 

 

5.2 MATERIAL UTILIZADO NAS AULAS ONLINE 

 

 

Nas aulas remotas foi utilizado apenas ferramentas tecnológicas, tais como: (1) Google 

docs que é um editor de documento do google, que é como o Word ou Libreoffice serve para 

enviar os conteúdos didáticos aos alunos, podendo colocar ele somente para leitura ou podendo 

editar o documento; (2) Google Drive são armazenamentos de arquivos que podem ser salvo 

nas nuvens, para que o aluno possa acessar sempre que quiser; (3) PowerPoint o uso de mídias 

como imagens, texto, áudio, vídeo, faz com que aperfeiçoe o conteúdo com qualidade 

disponibilizando para os estudantes estudarem o conteúdo abordado nas aulas; (4) Ebook livros 

digitais em formato em PDF no qual o aluno tem a possiblidade de baixar todo o livro para 

estudar no computador entre outros, (para isso necessita de manutenção de bibliotecas digitais); 

(5) Classroom, meet sala de aula aplicativo disponibilizada no google, utilizado com maior 

frequência nas aulas de ensino remoto, onde as aulas são feitas via online ao vivo na presença 

de professores e alunos; (6) Google formulário, serve para as avaliações on line, os alunos 

acessam as provas digitais em casa nas plataformas digitais e o programa corrige as provas, 

tornando o trabalho do professor menor na hora da correção, porém mais cansativo, pois tem 

que passar para o formulário questão por questão, imagem por imagem, para formular as provas; 

(7) Chats de bate papo para tirar dúvidas, para isso o professor necessita acessar mais vezes por 

dia, para sanar as dúvidas na parte da manhã, tarde e noite, dedicando mais horas do seu tempo, 
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quando alunos não entendem os conteúdos e necessitam de orientação nos estudos; (8) Fórum 

aberto no aplicativo google, para postar suas opiniões e ideias, compartilhar dúvidas, todos os 

alunos e envolvidos podem visualizar. 

Com a pandemia foram os meios utilizados para o ensino a distância, visto que são 

estruturas tecnológicas importantes para a continuação do ensino aprendizagem, contando que 

o acesso seja acessível para todos os envolvidos. 

 

5.3 ATIVIDADES REALIZADAS 

 

 

Os planos de aula de física foram elaborados para serem ministrados em aulas remotas 

via Google Meet com plantões de tirar dúvidas, participação e resolução das atividades via 

Google Classroom e enviados por meio de fotos ou nas buscas das atividades impressas ou, 

cujos tópicos estão organizados no quadro 01 e anexos A, B, C. 

 

Quadro 01 

Tópicos Conceitos envolvidos 

Grandezas físicas Compreender quais são as grandezas padrão do sistema internacional de unidades e 

medidas; 

Reconhecer e distinguir unidades como m, m/s e m/s², interpretar seus significados 

físicos; 

Distinguir entre massa e peso, sabendo expressar seus valores em unidades corretas 

como kg e N; 

Cinemática Aplicar as definições de ponto material, referencial, repouso, movimento, trajetória, 

posição, espaço percorrido e deslocamento escalar; 

Definir e utilizar velocidades e acelerações médias e instantâneas; 

Termologia Distinguir e relacionar os conceitos de temperatura, calor e equilíbrio térmico; 

Distinguir e interpretar as diferentes formas de transmissão de calor. 

Calor e sua 

propagação 

Identificar propriedades térmicas dos materiais ou processos de troca de calor que 

justificam a escolha apropriada de objetos e utensílios com diferentes finalidades; 

Associar fenômenos atmosféricos ou climáticos a processos de troca de calor e 

propriedades térmicas de materiais. 

Revisando óptica Aplicar as leis da reflexão da luz na construção de imagens em espelhos planos e 

esféricos. Aplicar as leis da refração da luz na formação de imagens em lentes 

convergentes e divergentes; 

Analisar processos de decomposição da luz branca, interpretar diagrama de raios e 

feixes para compreender a propagação da luz. 
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Identificar fontes luminosas, objetos iluminados e imagens em diversas situações 

cotidianas. 

Eletrostática Interpretar os mecanismos de interação entre cargas elétricas; 

Distinguir entre os principais processos de eletrização: atrito, contato e indução 

eletrostática; 

Compreender os princípios de atração e repulsão de cargas eletrizadas. Diferenciar 

condutores e isolantes elétricos. 

   

O desinteresse dos alunos verificado durante as aulas remotas, fez com que 

modificássemos o plano de aula, com experimentos de baixo custo, porém os alunos do segundo 

e terceiro ano, não apresentaram o trabalho proposto, alegando que faltava materiais para 

realização dele, bem como alegaram estarem cansados. O que reforça como é necessário 

mudanças na abordagem dos conteúdos para modificar o ânimo dos alunos e fazer com que eles 

comecem a gostar de estudar nas aulas remotas. 

Nas aulas percebemos vários alunos desinteressados, com pouco ou nenhuma 

participação nos conteúdos ministrados da matéria de física. Além disso, havia um grande 

número de faltas nas aulas virtuais, o que nos gerou um certo descontentamento para repassar 

os conteúdos, algumas vezes, para apenas um aluno presente no ambiente de ensino a distância. 

Devido a essa baixa participação dos alunos, a escola notificará os pais, no entanto 

durante minha participação no método remoto, não verificamos diferença de comportamento 

dos alunos faltosos. Este contexto vivenciado na escola, mesmo diante do projeto (aluno nota 

10), cujo objetivo era incentivar os alunos a buscarem o conhecimento nas aulas. 

As figuras 5.1, 5.2 e 5.3 abaixo, demonstram a falta de desempenho escolar, na 

participação dos alunos de 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, em aulas remotas. 

Conforme demonstrado na figura 5.1, a participação dos alunos na entrega de exercícios 

ficou abaixo da metade dos alunos matriculados. Portanto, a imagem aduz que, diante do 

contexto da pandemia, o desempenho dos alunos nos exercícios foi ainda menor que em 

condições normais. 
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Figura 5.1: Participação dos alunos do 1º ano 

 
Fonte:www.classroom.google.com 

  

Na figura 5.2 os alunos do 2º ano tem as mesmas dificuldades apresentadas do 1º ano, 

em que a participação deles na entrega dos exercícios é baixa, porém, a presença deles nas aulas 

on-line é maior. O que se pode demonstrar um desinteresse por parte do aluno e não a evasão 

escolar por si só. 

 

Figura 5.2: Participação dos alunos do 2º ano 

 
Fonte:www.classroom.google.com 
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A participação dos alunos do 3º ano, verificamos a evasão ainda maior e a mais grave 

de todas as séries, devido à falta de presença deles em aulas remotas, em que algumas vezes, 

era de apenas uma aluna que assistia às aulas, somente na entrega de exercícios, a quantidade 

de alunos sobe para cinco que devolvem os exercícios feitos, de um total de 21 alunos 

matriculados. 

Figura 5.3: Participação dos alunos do 3º ano 

 
Fonte:www.classroom.google.com 

 

Com esse novo paradigma apresentado, nas formas de ensino aprendizagem, com 

problemas anteriores, tais como: a evasão escolar, falta de interesse dos alunos, descaso de 

alguns pais, e o contexto da pandemia, agravou mais a situação dos professores ao ministrar os 

conteúdos, desestimulando o docente, que vislumbrava tais problemas geram reflexos no futuro 

escolar dos alunos. 
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6 OBSERVAÇÕES E ANÁLISE DO DESEMPENHO DISCENTE 

 

 

Este trabalho utilizou-se do método qualitativo para análise dos dados em formato de 

textos e imagens, nesta pesquisa, procurou-se observar as opiniões dos alunos em salas de aulas 

virtuais, no período de março e abril de 2021, nas aulas de licenciatura em física, buscou-se 

aferir como o ensino modificou, a maneira de ensinar o professor, tornando o aluno responsável 

pelo próprio conhecimento, já que havia diferentes concepções. Para o discente, havia os 

conteúdos interessantes da internet, que levavam a distração do mesmo, tornando se desafiador 

para o professor, os estímulos para fazer o aluno se interessar nas aulas on-line. 

Devido ao contexto da Pandemia de Covid19 que assola a humanidade, trouxe reflexo 

direto no processo de ensino aprendizagem, com mudanças nas formas de avaliação que 

passaram de classificatória para avaliação de diagnóstico, onde cada escola adotou uma 

estratégia diferente. 

Conforme a Secretaria de Estado da Educação (2020) “O Governo de Rondônia 

participou do lançamento da plataforma de Busca Ativa Escolar, onde as escolas de Rondônia 

podem contar a nova ferramenta para contribuir no desempenho dos alunos e incluir crianças e 

adolescentes que estão ausentes das atividades escolares.” 

Com relação ao método avaliativo utilizado pela escola em geral, independente da 

disciplina, foi considerado a participação do aluno durante as aulas remotas, a devolutiva das 

atividades foram encaminhadas via Classroom na plataforma, para os alunos com material 

didático impresso, que buscam as atividades quinzenalmente, esses foram atribuídos da mesma 

forma das atividades virtuais, para estar sendo entregue na coordenadoria. Quanto à avaliação, 

ficou acordado em reunião dos professores que não seria cobrada da mesma forma como antes, 

"período anterior a pandemia", sendo assim, ficou decidido por fazer a prova em formato de 

simulado, mantendo metade das questões em cada disciplina com cinco alternativas. 

Para localizar os alunos faltosos o governo inicia um projeto chamado “busca ativa”, no 

qual tem o objetivo de localizar os alunos que não estão participando das aulas online, nem 

estão buscando os conteúdos impressos quinzenalmente, uma tarefa organizada por gestores, 

supervisores e orientadores, para verificar qual o motivo desses alunos estarem ausentes na 

escola, as visitas eram feitas individualmente e domiciliares, seguindo todos os protocolos de 

segurança para a não proliferação da doença, oferecendo alternativas para o retorno da escola, 

para que esses discentes não sejam considerados um evadido escolar, já que pelo governo pedia 

que evitasse a reprovação nas escolas em tempo de pandemia. 
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Assim sendo, o Conselho Nacional de Educação (2020) deliberou que: 

 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou nesta terça-feira (7) um parecer 

que recomenda que escolas públicas e privadas evitem a reprovação dos estudantes 

neste ano por causa da pandemia do coronavírus. O documento prevê ainda a 

possibilidade de antecipar o início do ano letivo 2021 para garantir a aprendizagem 

que não tenha ocorrido em 2020 e indica a opção de que as famílias mantenham as 

atividades não presenciais em casa, em situações específicas, como a existência de 

comorbidades. 

 

Conforme relatos informais durante a pesquisa, os coordenadores necessitavam estudar 

uma nova forma de ensino que garantisse atendimento a todo o público-alvo, porém não havia 

nenhum exemplo a ser seguido, visto que, existia o ensino a distância para os cursos de nível 

superior e técnico, ou seja, alunos adultos que buscam um curso profissionalizante. Diferente 

dos alunos em formação fundamental e médio, que ainda não possuem desenvolvimento 

psicossocial, para lidar com esse tipo de ensino aprendizagem. Portanto, criaram um método 

baseado no modelo dos cursos de nível superior e técnico, exigindo dos alunos a busca e 

conhecimento próprio, do conteúdo abordado pelos professores, sem contar com as dificuldades 

de acesso às tecnologias exigidas. 

Os gestores disseram que muitos pais ao serem questionados a respeito do 

comportamento dos seus filhos em ensino a distância, informaram estar passando por problemas 

diversos como: “desemprego, a depressão face ao anterior, que muitos trabalhavam em serviços 

essenciais, e seus filhos como não iam à escola, acabam ficando sozinhos em casa sem a devida 

orientação, por vezes assistidos por seus avós ou vizinhos que não tem o mesmo 

comprometimento que os pais”. Com tudo isso houve uma grande modificação da rotina, 

influenciando diretamente no processo de ensino aprendizagem. 

Colaborando com o nosso entendimento, Ítalo Dutra, chefe de Educação do Unicef no 

Brasil, afirmou que não podemos considerar 2020 um ano fracassado. Apesar dos desafios 

impostos pela pandemia de covid-19, muitas estratégias foram e ainda estão sendo 

desenvolvidas para atrair alunos e mantê-los conectados ao espaço escolar. Por sua vez, o 

representante da Undime avaliou que mesmo que o currículo não esteja totalmente operacional, 

caso a ligação com o espaço escolar ainda exista, outras competências serão desenvolvidas. 
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Nesse mesmo sentido Dutra (2020, p. s/n) aduz que: 

 

Neste período, nós também estamos desenvolvendo muitas (outras) competências e 

habilidades, e a escola consegue organizar e articular isso. Eu posso até não estar 

aprendendo um novo conteúdo, mas se essa criança estiver sendo acolhida no seu 

direito à educação, a escola está cuidando para ela não ter perda de aprendizagem, e 

para que ela possa, a partir do que aprendeu, expandir e explorar diferentes 

possibilidades. Estamos aprendendo a lidar com outras habilidades e competências, 

como a resiliência, e ferramentas tecnológicas, propiciadas pelo contexto e pela 

escola. 

 

Em meios às exigências da disciplina e atenção em sala, no sistema presencial as 

explicações das matérias tornavam as aulas mais dinâmica e inteligível, de mais fácil 

entendimento ao aluno, devido ao ensino ser oral e visual ao mesmo tempo, sem tantas 

distrações, o professor se via desmotivado com a pouco participação dos alunos. 

Os alunos que já possuíam um bom desempenho escolar, tendem se a beneficiar com a 

nova proposta de ensino a distância, visto que, estão familiarizado com as ferramentas 

tecnológicas que fazem parte de seu cotidiano, os discentes que não tinham suporte ao ensino 

remoto, reclamavam do sistema proposto, alegando ser mais cansativo, pois tiveram que 

aprender a matéria de forma mais exaustiva, ao ficarem na tela do computador ou celular por 

várias horas por dia, em virtude do material didático apresentado e tarefas de casa. Desta forma, 

o processo de ensino se tornou desafiador para aprender, por diversos motivos, principalmente 

as várias situações que tiravam sua atenção. 

Estratégias para incentivar o desenvolvimento socioemocional e cognitivo, reduzindo 

os efeitos negativos no distanciamento temporário, e adoção de medidas para combater a evasão 

escolar de alunos. 

Nesse contexto, a referida Nota Técnica Todos Pela Educação (2020, p.9) aduz que: 

 

Sobre acesso à internet, o Brasil tem hoje situação em que 67% dos domicílios 

possuem acesso à rede, sendo esse percentual muito diferente entre classes sociais: 

99% para aqueles da classe A, 94% na B, 76% na C e 40% na DE, como apresentado 

no quadro a seguir. Para os domicílios que não têm atualmente acesso à internet, o 

motivo mais apontado como o principal pelo não acesso é o alto custo (27%), seguido 

do fato de os moradores não saberem usar a internet (18%). Dados como esses indicam 

a necessidade de se flexibilizar a disponibilização de internet às comunidades mais 

vulneráveis enquanto a situação de distanciamento social se fizer necessária, para 

tentar elevar o acesso de estudantes à rede e buscar reduzir potenciais efeitos na 

desigualdade educacional. Conseguirem patrocinar os custos de acesso a aplicativos 

disponibilizados pelas respectivas Secretarias da Educação. 
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Destarte, as dificuldades apresentadas, o sentimento de superação por parte dos 

professores, para estimular os alunos a essa nova realidade, que por vezes, exigia muito mais 

sacrifícios em ambos durante o processo de ensino aprendizagem. 

 

6.1 OBSERVAÇÕES SOBRE DIFICULDADES ENCONTRADAS NA MATÉRIA DE 

FÍSICA E AULAS DE ENSINO A DISTÂNCIA 

 

 

As dificuldades apresentadas por parte dos professores para lecionar na modalidade de 

ensino remoto, são várias entre elas: a falta de equipamentos de informática, entre outros que 

garantam uma boa qualidade de comunicação, como por exemplo, em videoconferência as 

imagem sem nitidez; notebook/computador não atualizado, necessitando o equipamento ficar 

ligado por horas na rede elétrica, tendo assim uma sobrecarga de não suportar a bateria 

danificando a mesma, gerando gastos financeiros; alguns aparelhos sem áudio, muitos 

professores não possuem internet de qualidade, tornando sua conexão lenta; câmera de 

qualidade para se ter uma melhor visualização do aluno; professor tendo dificuldade em 

visualizar os exercícios dos alunos, pois eles também não possuem uma câmera boa e suas fotos 

saem embaçadas; dificuldades de correção de atividades porque não se tem quadro branco para 

uma melhor explicação. 

Na parte da leitura dos livros didáticos é disponibilizado o conteúdo de forma 

digitalizada, pois muitos alunos não têm os livros, tornando assim a leitura dispersa, por não ter 

como escrever no livro, fazendo marcações como se era de costume. 

As matérias na área de exatas como física, química, matemática que exigem mais 

recursos didáticos para ensinar, precisam de um laboratório de ciências, e não tem como fazer 

aulas experimentais longe deste, mesmo com experimentos de baixo custo, os alunos não 

postam, por estarem desmotivados, alguns por surgirem dúvidas ao longo do trabalho, e o 

professor não poder auxiliar devido que está em outras aulas de forma remota, outro fator que 

perde o interesse por parte do aluno, são as dificuldades financeiras de alguns, que por não 

terem recursos, acabam não comprando os materiais necessários para fazer o experimento, o 

que torna uma aula desmotivadora, gerando a falta do aluno nas aulas. 

Nesse contexto, foram ofertados estímulos aos alunos, para aqueles que não possuíam 

aparelhos digitais, seriam encaminhadas as tarefas das aulas na escola, material impresso a cada 

15 dias, muitos alunos buscavam o material impresso, mas não devolvem as atividades, gerando 

acúmulo destas, falta de aprendizagem, desestimulando o professor, pois preparava-as com 
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tanta dedicação, proporcionando ao aluno um ensino melhor e, mesmo assim, não sendo 

retornado os exercícios, culminando assim um desestímulo pela profissão. 

No início da pandemia gerou um descontentamento geral para toda a população, pois 

não se sabia ao certo que doença era essa, de que forma modificaria a estrutura familiar, sendo 

assim, a falta de aulas, inicialmente, trouxe um desânimo ao aluno, o que acarretou em 

desestímulos nas aulas em forma de ensino a distância. 

Nesse novo cenário os professores não estavam habituados a lidar, pois as aulas que 

antes eram presenciais, passaram a ser virtuais. Assim, o maior desafio elencado pelos 

professores, foi o de como poderiam estimular seus alunos, diante dessa nova forma de ensino, 

onde não se tem contato pessoal, muitas vezes, sequer visual. Desta forma, alguns relataram 

terem desencadeado problemas como ansiedade, estresse, depressão, em virtude das várias 

dificuldades que lhes foram apresentadas e sem a estrutura necessária ao ensino. 

 

6.2 OBSERVAÇÕES E ANÁLISE DO DESEMPENHO DISCENTE 

 

 

Para análise dos dados utilizamos o método quantitativo e qualitativo as dificuldades 

apresentadas, em relatos pessoais pelos alunos, durante as aulas por vídeo, foram várias, tais 

como: a falta de celular que suportasse as tarefas encaminhadas pelo professor, pois, muitos 

utilizavam os celulares de seus familiares, que não possuíam memória ou configuração 

condizente, com as necessidades do exercício ou da aula; a falta de internet ou a sua 

precariedade em termos de dados e velocidade; o ambiente de sua casa desfavorável ao estudo 

comparado com a escola, pois, a residência era vista como um ambiente de lazer, além da 

convivência familiar durante a vídeo aula, onde alguns tinham que estudar com familiares, 

atrapalhando a concentração, não tendo o devido desenvolvimento da aula. 

Alguns pais não têm ensino médio completo, o que dificulta na hora de ajudar os filhos 

nas tarefas de casa e aulas on-line. A maioria das famílias da escola são de baixa renda e 

recebem auxílio do governo, o que ajuda na sustentabilidade familiar, devido a pandemia, 

muitos pais ficaram desempregados e outros começaram a trabalhar de forma remota. Muitos 

alunos iam para a escola e se alimentavam com a merenda escolar, fazendo assim um 

desenvolvimento mais produtivo, com a pandemia o desempenho do discente foi alterado. 
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Neste sentido Cifuentes-Faura (2020, p. 9) assevera que: 

 

No momento atual, muitas escolas, públicas e privadas, estão exagerando nas 

expectativas do que professores e familiares conseguem fazer. Há diferenças 

substanciais entre as famílias, atualmente, em confinamento. Algumas podem ajudar 

seus filhos a aprender mais do que outras. Fatores como a quantidade de tempo 

disponível para se dedicar aos estudos dos filhos, auxiliando-os com as aulas online – 

muitos pais estão em home office cumprindo horário laboral integral e outros tantos 

precisam trabalhar externamente para garantir a renda mensal –; as habilidades não 

cognitivas dos genitores; a possibilidade de acessar o material online; a quantidade de 

conhecimento inato dos pais – afinal, é difícil ajudar o filho se tiver de aprender algo 

estranho ao que se conheceu e aprendeu – , são questões a serem levados em conta 

quanto ao papel dos pais na Educação dos filhos em tempos de pandemia. Toda essa 

situação gerará um aumento da desigualdade na Educação e no progresso do 

estudante. 
 

Apesar da geração atual de crianças/adolescentes estarem bem familiarizados com a era 

digital, as aulas remotas não surtiram o efeito esperado pelos coordenadores e professores das 

escolas, pois os jovens usavam os aparelhos para lazer, em forma de bate papos, jogos, músicas, 

interação social, entre outros. Assim, com a mudança da utilização para as aulas, exigiam maior 

disciplina consciente dos alunos, para que evitassem a má utilização durante as aulas por 

videoconferência. 

Outro fator que agrava mais a dificuldade dos alunos que pudemos observar, foi a falta 

de estrutura familiar, pois alguns jovens e adolescentes, tiveram que parar os estudos, devido a 

terem filhos antes de terminar o ensino médio. Notamos que os alunos do 3º ano do ensino 

médio, a maioria eram casados entre colegas de turma, e alguns já tinham filhos, ou estavam 

por nascer devido a gravidez precoce. Fatores estes, que combinados com o econômico agrava 

ainda mais os problemas relacionados ao ensino, pois as meninas paravam o estudo para ter que 

cuidar de seus filhos, e o pai da criança interrompia os estudos, por ter que trabalhar para o 

sustento familiar. 

Destarte, os novos problemas com a Pandemia, somados aos que já existiam, inerentes 

a nossa sociedade, culminou numa piora abrupta na qualidade do ensino nas escolas, que foram 

realizadas no ensino remoto. Tal situação, foi perceptível através dos relatos dos professores, 

alunos e coordenadores, bem como no acompanhamento das aulas virtuais e diário de classe 

dos professores. Assim, com o raciocínio lógico dedutivo podemos concluir tais problemáticas. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

A pesquisa buscou verificar os desafios enfrentados pelos professores, pais e alunos, 

durante as aulas remotas, em tempos da pandemia, bem como a influência desta nova 

modalidade de ensino, na aprendizagem dos alunos. Diante de um cenário caótico provocado 

por inúmeras mortes, tivemos que nos reestruturar ao ensino aprendizagem, inicialmente, houve 

muitos erros a serem corrigidos, e aos poucos iremos nos readaptando na nova forma de ensinar, 

porém, existem muitas falhas para serem solucionadas a curto prazo. 

Verificamos, entre inúmeros problemas, o processo de ensino virtual, na falta de 

incentivos tecnológicos, dificultando assim o ensino aprendizagem, desestimulando os alunos 

no ensino remoto, por diversas causas, entre elas, a mudança brusca e repentina do isolamento 

social, mantendo as pessoas afastadas, para evitar a contaminação em massa, desencadeando 

em alguns envolvidos, estresse, ansiedade, depressão e diversas modificações da forma de agir 

e pensar. Entre os problemas encontrados estão, a falta de internet ou conexão lenta, a falta de 

equipamentos de qualidade, como computador/celular que melhorasse a comunicação entre o 

professor e aluno, bem como o preparo desses participantes da sala virtual, tendo em vista, que 

houve instrução de como utilizar a nova metodologia de ensino, porém não condizentes com o 

tempo em aprender, as reuniões entre professores e coordenadores tiveram que ser rápidas, pois 

já se fazia 15 dias sem aula alguma. O ambiente escolar foi substituído pelo ambiente familiar, 

o que acabou gerando conflito, já que na casa não havia um cenário que permitisse a 

concentração dos alunos, fazendo com que eles ficassem dispersos, dificultando o ensino. 

 Desta forma, conclui se que, em face à pandemia, e os problemas encontrados, 

necessitamos investir em tecnologias da informação, para que todos possam ter acesso ao ensino 

a distância, devido a carência desses recursos, o que causou desestímulo ao novo ambiente de 

ensino, dificultando a aprendizagem, em princípio, sendo necessário um ensino híbrido para a 

solução do problema, mantendo-se a proteção de todos contra contaminação pelo vírus. Assim 

a diminuição de alunos em sala de aula, junto com o distanciamento entre os participantes, 

evitaria a proliferação da doença, para que a situação escolar não piorasse, em especial com a 

falta de participação dos alunos.  
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ANEXO A 

 

PLANO DE AULA 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria do Carmo Oliveira Rabelo. 

__________________________________________________________________ 

Plano de aula 1 

Estagiária: Elaina Barboza 

Disciplina: Física  

Série: 1º ano do Ensino Médio 

 

FÍSICA: GRANDEZAS FÍSICAS 

 

• Grandezas físicas são aquelas grandezas que podem ser medidas, ou seja, que descrevem 

qualitativamente e quantitativamente as relações entre as propriedades observadas no estudo 

dos fenômenos físicos. 

  

Figura 2: Grandezas físicas de tempo 

 
Fonte: www.magazineluiza.com.br 

 

Em Física, elas podem ser vetoriais ou escalares, como, por exemplo, o tempo, a massa 

de um corpo, comprimento, velocidade, aceleração, força, entre outras. 

• Já as grandezas vetoriais necessitam, para sua perfeita caracterização, de uma 

representação mais precisa. Assim sendo, elas necessitam, além do valor numérico, que mostra 

a intensidade, de uma representação espacial que determine a direção e o sentido. Aceleração, 

velocidade e força são exemplos de grandezas vetoriais. 
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Figura 4: Movimento Retilíneo Uniformemente Variado 

 
Fonte: https://sites.google.com/site/tudoensinomedio/unifei/fisica/fisica-1/movimento/vetores 

 

As grandezas vetoriais possuem uma representação especial. Elas são representadas por 

um símbolo matemático denominado vetor. Nele se encontram três características sobre um 

corpo ou móvel: 

• Módulo: representa o valor numérico ou a intensidade da grandeza; 

• Direção e Sentido: determinam a orientação da grandeza. 

O Sistema Internacional de Unidades padroniza as unidades das diversas grandezas para 

facilitar a sua utilização ao redor do mundo. 

 

Figura 3: Sistema Internacional de Unidades de Medidas padronizadas 

 
Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/sistema-internacional-unidades.htm 

 

O Sistema Internacional de Unidades de Medidas (SI) foi criado em 1960, na 11ª 

Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM), com a finalidade de padronizar as unidades de 

medidas das inúmeras grandezas existentes a fim de facilitar a sua utilização e torná-las 

acessíveis a todos. 

O Sistema Internacional define um grupo de sete grandezas independentes denominadas 

de grandezas de base. A partir delas, as demais grandezas são definidas e têm suas unidades de 

medidas estabelecidas. Essas grandezas definidas a partir das básicas são denominadas de 

grandezas derivadas. 
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Figura 4: Unidades fundamentais de símbolos e grandezas 

 
Fonte: Física 1 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p. 13, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

Figura 5:Grandezas derivadas 

 
Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/sistema-internacional-unidades.htm 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS: 

 

01) São grandezas escalares: 

 

(  ) tempo, deslocamento e força 

(x) tempo, temperatura e volume 

(  ) temperatura, velocidade e volume 

(  ) tempo, temperatura e deslocamento 

 

02) Ao perguntar a diferença entre grandezas escalares e vetoriais, um professor de 

Física obteve as seguintes respostas: João: As grandezas escalares possuem apenas módulo 

(valores numéricos) e unidade de medida. Já as vetoriais possuem, além de valor numérico, 

direção e sentido. Força e aceleração são exemplos de grandezas vetoriais. Massa e tempo são 

exemplos de grandezas escalares. Pedro: As vetoriais têm duas características: módulo e 

direção. As escalares possuem apenas valor numérico. Força e velocidade são vetoriais. Massa 

e tempo são escalares. A partir das respostas dos alunos, marque a alternativa correta: 
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(  ) Pedro e João estão corretos. 

(X) Somente João está correto. 

(  ) Somente Pedro está correto. 

(  ) João errou as definições e acertou os exemplos, e Pedro errou os exemplos e acertou 

as definições. 

(  ) João acertou as definições e errou ao dar os exemplos. Pedro acertou os exemplos e 

errou ao dar as definições. 

 

03) Cotidianamente as grandezas massa e peso são confundidas como se fossem 

exatamente iguais. Assinale a alternativa que indica corretamente a diferença entre massa e 

peso. 

(  ) A massa é a quantidade de matéria de um corpo, por isso, é uma grandeza vetorial. 

O peso é a força com a qual o corpo é atraído pela Terra, por isso, é uma grandeza escalar. 

(x) O peso de um corpo é a força com a qual ele é atraído pela Terra, sendo, por essa 

razão, uma grandeza vetorial. A massa é a quantidade de matéria que compõe o corpo e é uma 

grandeza escalar. 

(  ) Massa e peso são grandezas vetoriais. A diferença é que a definição de peso leva em 

consideração a aceleração da gravidade. 

(  ) O peso é fruto do produto da massa pela gravidade, e a massa é fruto do produto do 

peso pela gravidade. 

(  ) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

PLANO DE AULA 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria do Carmo Oliveira Rabelo. 

__________________________________________________________________ 

PLANO DE AULA 2 

Instituição: E E E F M Maria do Carmo Oliveira Rabelo 

Estagiária: Elaina Barboza 

Disciplina: Física 

Série: 1º ano do Ensino Médio  
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FÍSICA – CINEMÁTICA 

  

CINEMÁTICA estuda e descreve o movimento dos corpos sem se preocupar com as 

causas do deslocamento. 

REFERENCIAL é o que determina se o objeto está em movimento ou em repouso. 

Exemplo: 

 

Figura 6: Eixo das abscissas e ordenadas por uma mosca pousada no quadro entre movimento e repouso 

 
Fonte: Física 1 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p. 21, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

INSTANTE E INTERVALO DE TEMPO 

 

Instante é determinado por uma quantidade, um momento, um tempo de ocorrência. 

Simbolizamos por t 

Essa sucessão de instantes damos o nome de INTERVALO DE TEMPO ∆𝑡 (Que se lê: 

delta t) 

Fórmula:  ∆t=  t2 − t1 

Exemplo: Nossa idade: 

 ∆t=  thoje − tnasc 

∆𝑡=  2021 − 1987 

∆𝑡=  34 

 

MOVIMENTO E REPOUSO 

 

MOVIMENTO mudança de posição para se aproximar ou afastar do referencial. 

REPOUSO quando a posição de um objeto não se altera em relação a um referencial. 

Exemplo: O avião A está em repouso ou em movimento? 
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Figura 7: Jato sendo abastecido em pleno voo 

 
Fonte: Física 1 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p. 24, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

TRAJETÓRIA 

  

Trajetória de um ponto material em movimento é a linha que ele descreve em relação a 

um referencial. Caso o ponto material encontra-se em repouso, sua trajetória reduz-se a um 

ponto. 

Quando um ponto material se movimenta em relação a certo referencial, ele ocupa 

diferentes pontos à medida que o tempo passa, descrevendo, assim, uma linha, que pode ser reta 

ou curva. É a linha que determina as diversas posições do objeto ao decorrer do tempo. 

Exemplo: 

 

Figura 8: Rastros produzidos no ar por cinco aviões que são praticamente trajetórias retilíneas 

 
Fonte: Física 1 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p. 25, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

ESPAÇO  

 

É a grandeza que determina sua posição em relação à trajetória, posição está dada pelo 

comprimento do trecho de trajetória compreendido entre partícula e o ponto O, acrescido de um 

sinal positivo ou negativo, conforme a região em que ela se encontra. O ponto O é denominado 

ORIGEM DOS ESPAÇOS.  
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Exemplo: 

 Figura 9: Carro transitando em uma estrada sistema de eixos cartesianos 

 
Fonte: Física 1 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p. 28, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

O que isso quer dizer? 

DISTÂNCIA PERCORRIDA é uma grandeza que informa quanto a partícula percorreu 

entre dois instantes. 

DESLOCAMENTO: distância percorrida entre o espaço inicial e final da trajetória.  

FÓRMULA: 

∆𝑋=  𝑥2 −  𝑥1 

  

VELOCIDADE ESCALAR MÉDIA 

 

Velocidade escalar média entre dois instantes é a variação de espaço ocorrida, em média, 

por unidade de tempo: 

FÓRMULA: 

𝑉𝑚 =  
∆𝑥

∆𝑡
 

 

A unidade de velocidade no SI, é o metro por segundo (m/s). Usamos também a unidade 

quilômetro por hora (km/h)  

3,6 km/h = 1m/s  

Para sabermos: 

m/s para km/h = x 3,6 

km/h para m/s = ÷ 3,6 

PROGRESSIVO: Quando o movimento se dá no sentido da trajetória, a velocidade 

escalar é POSITIVA, pois, nesse caso, também é positiva a variação de espaço △x. 
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Figura 10: Carrinho de brinquedo em movimento progressivo 

 
Fonte: Física 1 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p. 30, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

RETRÓGRADO: O movimento se dá em sentido OPOSTO ao da trajetória, a 

velocidade escalar média é NEGATIVA, pois agora △x também é negativo. 

 

Figura 11: Carrinho de brinquedo em movimento retrógrado 

 
Fonte: Livro Física 1 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p. 30, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

ACELERAÇÃO ESCALAR MÉDIA: 

 

Quando a velocidade de uma partícula varia, diz-se que a partícula sofreu uma 

aceleração (ou foi acelerada). 

Fórmula: 

𝑎𝑚é𝑑 =
∆𝑣

∆𝑡
=  

𝑣𝑓

𝑡𝑓
 - 

𝑣𝑖

𝑡𝑖
 

 

A unidade de aceleração no SI é o metro por segundo ao quadrado (m/s²). 

 

Exercícios para fixar o conteúdo  

 

1. Um automóvel partiu às 6 horas da manhã de uma cidade situada no km 10 de 

uma rodovia. Seguindo por essa rodovia, esse automóvel chegou às 10 horas da manhã ao seu 

destino, que era outra cidade situada no km 250. Qual é a velocidade média? 
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Variação de espaço do automóvel  

△𝑥= 𝑥𝑓 −  𝑥𝑖 

△x = 250 km -10 km⇒ 

△x = 240 km 

Num intervalo de tempo de 4 horas  

△𝑡= 𝑡𝑓 −  𝑡𝑖 

△t= 10h – 6h 

△t = 4h 

𝑣𝑚 =
∆𝑥

∆ 𝑡
 

𝑣𝑚 = 
240 𝑘𝑚

4 ℎ
 

𝑣𝑚 = 60 km/h 

 

2. O primeiro gol de Nilo foi marcado aos 20 minutos do primeiro tempo (𝑡1 = 20 𝑚𝑖𝑛), 

e o segundo, aos 37 minutos do primeiro tempo (𝑡2 = 37 𝑚𝑖𝑛). Calcule, então, o intervalo de 

tempo decorrido entre os dois gols: 

 

RESOLUÇÃO: 

 

∆𝑡 = 𝑡2 −  𝑡1 ⇒ 

△t = 37 min - 20 min 

△t= 17 min 

 

3.Observe que essa velocidade resultou negativa, pois o movimento ocorreu em sentido 

contrário ao da trajetória. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. 

Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 km. Que 

velocidade Alonso estava em seu passeio? 

 

𝑉𝑚 =  
∆𝑥

∆𝑡
 

𝑉𝑚 =  
120𝑘𝑚

2ℎ
 

𝑉𝑚 = 60 km/h 
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4.Um avião parte do repouso e, com aceleração constante, atinge a velocidade de 450 

Km/h em 25 segundos. Qual a aceleração do avião? 

 

450 𝑘𝑚/ℎ

3,6
 

125 m/s 

𝑎𝑚é𝑑 =
∆𝑣

∆𝑡
 

𝑎𝑚é𝑑 =
125 𝑚/𝑠

25 𝑠
 

𝑎𝑚é𝑑 =5 m/s² 

 

5.Uma pessoa anda a 5m/s. Qual a velocidade em km/h? 

 

5 m/s * 3,6 = 18 km/h 

 

6.Uma tartaruga caminha, em linha reta, a 40 metros/hora, por um tempo de 15 minutos. 

Qual a distância percorrida? 

 

Regra de 3: 

1hora =60 minutos 

40 metros = 60 minutos  

      X         = 15 minutos 

40*15=X * 60 

600    = 60X 

X= 
600

60
 

X= 10m 
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ANEXO B 

 

PLANO DE AULA 1 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria do Carmo Oliveira Rabelo. 

Instituição: E E E F M Maria do Carmo Oliveira Rabelo 

Estagiária: Elaina Barboza 

Disciplina: Física 

Série: 2º ano do Ensino Médio  

 

FÍSICA – TERMOLOGIA 

 

TERMOLOGIA é a parte da Física que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, 

ao resfriamento ou às mudanças de estado físico em corpos que recebem ou cedem determinado 

tipo de energia. 

Figura 12: Energia térmica no cozimento do bolo 

 
Fonte: Física 2 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.8, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

TEMPERATURA é a grandeza que caracteriza o estado térmico de um sistema. É 

comum as pessoas avaliarem o estado térmico de um corpo pela sensação de quente ou frio que 

sentem ao tocá-lo. Até que ponto, podemos confiar nessa sensação? Muitas vezes, as pessoas 

em um mesmo ambiente experimentam sensações térmicas diferentes! Note que isso ocorre 

porque as sensações de quente e frio são individuais e subjetivas, dependendo do indivíduo e 

das condições a que ele está sujeito. 

A conclusão a que podemos chegar é que, de alguma forma, a temperatura está 

relacionada com o estado de movimento ou de agitação das partículas de um corpo. Então com 

uma ideia inicial, podemos dizer que a temperatura é um valor numérico associado a 
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determinado estado de agitação ou de movimentação das partículas de um corpo, umas em 

relação às outras. 

 

Figura 13: Estado de movimento e agitação das partículas contendo o mesmo tipo de gás 

 
Fonte: Física 2 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.9, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

EQUILÍBRIO TÉRMICO 

 

Dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si quando suas 

temperaturas são iguais. 

As partículas da água “quente” fornecem parte de sua energia de agitação para as 

partículas da água “fria” e esfriam. Ao receber essa energia, as partículas da água “fria” 

esquentam. A troca de energia só é interrompida quando o equilíbrio térmico é atingido. 

 

Figura 14: Equilíbrio térmico das partículas de água quente e fria 

 
Fonte: Física 2 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.10, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 
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MEDIÇÃO DE TEMPERATURA 

 

O mais conhecido é o termômetro de mercúrio. 

 

Figura 15: Termômetro de mercúrio 

 
Fonte: Física 2 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.10, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

Substância termométrica é aquela em que pelo menos uma de suas propriedades físicas 

(comprimento, volume, pressão, entre outras) varia de forma mensurável com a temperatura. 

Grandeza termométrica é a propriedade física da substância termométrica que varia de 

forma mensurável com a temperatura e que é usada para medi-la. 

 

TERMÔMETRO CLÍNICO 

 

O termômetro clínico tem por finalidade medir a temperatura do corpo humano. Daí ele 

indica apenas temperaturas com valores de 35ºC e 42ºC. 

 

Figura 16: Termômetro clínico de mercúrio 

 
Fonte: Física 2 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.10, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 
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Figura 17: Termômetro clínico digital 

 
Fonte: Física 2 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.11, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

Figura 18: Termômetro de rua marcando 32ºC 

 
Fonte: Física 2 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.11, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

ESCALAS TERMOMÉTRICAS 

 

• Escala Celsius 

É a escala usada no Brasil e na maior parte dos países, oficializada em 1742 pelo 

astrônomo e físico sueco Anders Celsius (1701-1744). 

• Escala Fahrenheit 

Bastante utilizada nos países de língua inglesa, criada em 1708 pelo físico alemão 

Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736). Em comparação com a escala Celsius: 

0 °C ≈ 32 °F 

100 °C ≈ 212 °F 

• ESCALA KELVIN 

Também conhecida como escala absoluta, foi verificada pelo físico inglês William 

Thompson (1824-1907), também conhecido como Lorde Kelvin. Esta escala tem como 

referência a temperatura do menor estado de agitação de qualquer molécula (0 K) e é calculada 

a partir da escala Celsius. 
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Por convenção, não se usa "grau" para esta escala, ou seja 0 K, lê-se: zero kelvin e não 

zero grau kelvin. Em comparação com a escala Celsius: 

0 °C ≈ 273 K 

100 °C ≈ 373 K 

Figura 19: Escala Celsius e Fahrenheit 

 
Fonte: Física 2 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.12, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

Figura 20: Escalas Termométricas entre Celsius Fahrenheit e Kelvin 

 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/escalas-termometricas/ 

 

CONVERSÃO ENTRE AS ESCALAS CELSIUS E FAHRENHEIT 

 

𝜃𝑐 −0

𝜃𝑓−32
 =

100−0

212−32
 

𝜃𝑐 

𝜃𝑓−32
 = 

100

80
 

5

9
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Essa equação de conversão pode ser escrita da seguinte maneira:  

 

𝜃𝑐 

5
 = 

𝜃𝑓 −32

9
 

 

O ZERO ABSOLUTO 

 

É o limite inferior de temperatura de um sistema. É a temperatura correspondente ao 

menor estado de agitação das partículas, isto é, um estado de agitação praticamente nulo. 

𝑇(𝐾) =  𝜃 (º𝐶) + 273 

 

EXERCÍCIOS: 

 

1.Um jornalista, em visita aos Estados Unidos, passou pelo deserto de Mojave, onde eram 

realizados os pousos dos ônibus espaciais da NASA. Ao parar em um posto de gasolina, à beira 

da estrada, ele observou um grande painel eletrônico que indicava a temperatura local na escala 

Fahrenheit. Ao fazer a conversão para a escala Celsius, ele encontrou o valor 45º C. Que valor 

ele havia observado no painel? 

RESOLUÇÃO: 

𝜃𝑓

5
 = 

𝜃−32

9
 =  

45

5
 = 

𝜃𝑓−32

9
 = 

𝜃𝑓 = 113 ºF 

 

2.Um turista brasileiro, ao descer no aeroporto de Chicago (EUA), observou um termômetro 

marcando a temperatura local (68ºF). Fazendo algumas contas, ele verificou que essa 

temperatura era igual à de São Paulo, quando embarcava. Qual era a temperatura de São Paulo, 

em graus Celsius, no momento do embarque do turista? 

RESOLUÇÃO: 

 

𝜃𝑐

5
 = 

𝜃−32

9
 =  

𝜃𝑐

5
 = 

68 −32

9
 = 

𝜃𝑐 = 20º𝐶 
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3.Lendo um jornal brasileiro, um estudante encontrou a seguinte notícia: “Devido ao fenômeno 

El Ninõ, o verão no Brasil foi mais quente do que costuma ser, ocorrendo em alguns locais 

variações de até 20ºC em um mesmo dia”. Se essa notícia fosse invertida para o inglês, a 

variação de temperatura deveria ser dada na escala Fahrenheit. Que valor iria substituir a 

variação de 20ºC? 

RESOLUÇÃO: 

 

△𝜃𝑐

100
 = 

△𝜃𝑓

180
 =  

20

100
 = 

△𝜃𝑓

180
 =  

△ 𝜃𝑓 = 36º𝐹 

 

4.A menor temperatura até hoje registrada na superfície da Terra ocorreu em 21 de julho de 

1983 na estação russa de Vostok, na Antártida, e seu valor foi de -89,2ºC. Na escala Kelvin, 

que valor essa temperatura assumiria? 

RESOLUÇÃO: 

 

𝜃𝑐  = T – 273 

-89,2 = T – 273 

T = 183,8 K 

 

5.As pessoas costumam dizer que na cidade de São Paulo podemos encontrar as quatro estações 

do ano em um mesmo dia. Claro que essa afirmação é um tanto exagerada. No entanto, não é 

difícil termos variações de até 15ºC em um mesmo dia. Na escala absoluta Kelvin, que valor 

representaria essa variação de temperatura? 

∆𝜃𝑐 = ∆𝑇 = 15 

∆𝑇 = 15 K 

 

 

PLANO DE AULA DE EXPERIMENTO 1 (2º ano) 

 

Escola: Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria do Carmo Oliveira Rabelo. 

Estagiária: Elaina Barboza 

Disciplina: Física 
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Série: 2º ano do Ensino Médio 

 

CALOR E SUA PROPAGAÇÃO 

 

Vimos nesse capítulo que a transmissão de calor pode ocorrer por condução, convecção 

ou radiação. Vamos agora realizar um experimento muito simples, que consiste em verificar o 

processo de condução de calor através de um fio metálico. 

 

Material necessário: 

 

• 1 pedaço de fio de cobre maciço desencapado, com comprimento em torno de 

30 cm, o mais grosso possível; 

• 1 vela comum; 

• 3 pregos ou tachinhas; 

• 1 caixa de fósforos ou isqueiro para acender a vela; 

• 1 alicate; 

Procedimento: 

 

Acenda a vela e, com cuidado, deixe pingar parafina derretida em três pontos do fio. 

Espere a parafina começar a se solidificar e encoste os pregos na parafina, fixando-os um a um 

no fio. 

Segure uma das extremidades do fio com o alicate e encoste a extremidade oposta na 

chama da vela, que deverá estar acoplada a uma base de apoio (pode ser um pires, no qual você 

derramará parafina derretida para fixar a vela). 

Aguarde alguns instantes e você notará que, depois de derretida a parafina de fixação, o 

primeiro prego se soltará e o mesmo poderá ser observado em relação aos outros dois pregos, 

que se soltaram sequencialmente. 

Para concluir: 

 

1. Porque os pregos vão se soltando sequencialmente? 

2. Como você explica esse fenômeno? 

3. O processo de transmissão de calor por condução pode ocorrer no vácuo? Por 

quê? 
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1. No processo de transmissão de calor por condução, a energia térmica passa de 

partícula para partícula do meio. Dessa forma, a parafina que prende o prego mais próximo da 

chama irá derreter primeiro. Depois o segundo prego cairá e, finalmente, o terceiro, que está 

mais afastado da chama. A energia se propaga ao longo do fio, no sentido da extremidade mais 

quente para a mais fria. 

2. Esse fenômeno é denominado condução e a energia térmica se propaga de 

partícula para partícula, no sentido de afastamento da fonte térmica, a chama da vela. 

3. A condução somente ocorre em meios materiais, principalmente nos sólidos, que 

possuem suas partículas fortemente agregadas. A energia térmica é transferida de uma partícula 

para outra que esteja em sequência. 
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ANEXO C 

PLANO DE AULA 1 

Escola: Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria do Carmo Oliveira Rabelo. 

Estagiária: Elaina Barboza 

Disciplina: Física 

Série: 3º ano do Ensino Médio  

  

FÍSICA – REVISANDO ÓPTICA 

 

LUZ é o agente físico que, atuando nos órgãos visuais, produz a sensação da visão. 

  

REFLEXÃO E REFRAÇÃO DA LUZ 

 

Quando um feixe de luz, que se propaga inicialmente em um meio A (Fig. 4) encontra 

um outro meio B, podem ocorrer três fenômenos: 

 

Figura 21: Reflexão e Refração da luz 

 

Fonte: www.educabras.com 

 

REFLEXÃO REGULAR E REFLEXÃO DIFUSA 

  

Quando a luz incide sobre um corpo metálico bastante liso, ocorre a reflexão regular. 

Isto significa que um feixe de raios paralelos (Fig. 5) reflete-se de modo que os raios refletidos 

são também paralelos. 
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Figura 22: Reflexão regular numa superfície polida 

 
Fonte: www.educabras.com 

 

Quando a superfície de separação dos dois meios for áspera, ocorre a chamada reflexão 

difusa. Isto significa que se um feixe de raios paralelos incide na superfície, os raios refletidos 

não serão paralelos, mas se espalharam em todas as direções (Fig. 6). 

 

Figura 23: Reflexão difusa numa superfície irregular 

 
Fonte: www.educabras.com 

 

Figura 24: Dispersão da luz numa gota de água 

 
Fonte: www.educabras.com 

 

DISPERSÃO DA LUZ 

 

É o nome dado ao fenômeno no qual uma luz policromática, ao se refratar, decompõe-

se nas cores componentes. 

São considerados fontes de luz todos os corpos dos quais se pode receber luz. 

FONTES PRIMÁRIAS: São corpos que emitem luz própria. Por exemplo: O Sol, a 

chama de uma vela, as lâmpadas (quando acesas) etc. 

FONTES SECUNDÁRIAS: São corpos que enviam a luz que recebem de outras fontes. 

O processo ocorre por difusão, ou seja, a luz é espalhada aleatoriamente, em geral por reflexão 
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ou mesmo por refração, para todas as direções dos arredores do corpo. Por exemplo: a Lua, as 

nuvens, uma árvore, as lâmpadas (quando apagadas) etc. 

SOMBRA E PENUMBRA   

Figura 25: Sombra e Penumbra 

 
Fonte: Física 2 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.199, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

REFLEXÃO E REFRAÇÃO SELETIVAS 

 

É denominada luz branca (ou a luz emitida por uma lâmpada fluorescente). 

A luz branca solar é policromática, isto é, composta por diversas cores, das quais se 

costumam destacar sete: vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta. 

 

Figura 26: Esquema da refração seletiva 
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Fonte: Física 2 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.204, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

 

EXERCÍCIOS: 

 

1.A distância do Sol à Terra vale, aproximadamente 1,5𝑥108 km. Sabendo que a 

velocidade da luz no vácuo é de 3,0𝑥105 km/s, calcule o intervalo de tempo decorrido desde a 

emissão de um pulso luminoso no Sol até sua recepção na Terra. 

RESOLUÇÃO: 

  

V=
∆𝑠

∆𝑡
 

∆𝑡 =
∆𝑠

𝑉
 

∆𝑡 =  
1,5𝑥108

3,0𝑥105
 

∆𝑡 =  5,0𝑥102𝑠 

 

2. Desejando medir a altura H de um prédio, um estudante fixou verticalmente no solo 

uma estaca de 2,0m de comprimento. Em certa hora do dia, ele percebeu que o prédio projetava 

no solo uma sombra de 60m de comprimento, enquanto a estaca projetava uma sombra de 3,0 

m de comprimento. Considerando os raios solares paralelos, que valor o estudante encontrou 

para H? 

RESOLUÇÃO: 

Como podemos considerar os raios solares paralelos, os triângulos retângulos 

correspondentes às regiões de sombra do prédio e da estaca são semelhantes. Assim, podemos 

escrever que: 

𝐻

ℎ
=  

𝐿

𝑙
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Figura 27: Altura do prédio considerando os raios solares paralelos 

 
Fonte: Livro Física 2 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.211, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

𝐻

2,0𝑚
=  

60 𝑚

3,0𝑚
 = H= 40 m 

PLANO DE AULA 2 

 

Escola: Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria do Carmo Oliveira Rabelo. 

Estagiária: Elaina Barboza 

Disciplina: Física 

Série: 3º ano do Ensino Médio  

 

FÍSICA - ELETRIZAÇÃO DOS CORPOS 

 

ELETROSTÁTICA 

 

A CARGA ELÉTRICA 

 

A matéria é formada de pequenas partículas, os átomos. Cada átomo é constituído de 

partículas ainda menores, os prótons, os elétrons e os nêutrons. 

Os prótons e os elétrons apresentam uma importante propriedade física, a carga elétrica. 

A carga do elétron, quando tomada em módulo, é chamada de carga elementar e é 

representada por: 
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Figura 28: Modelo de Rutherford-Bohr 

 
Fonte: www.editoraopirus.com.br 

  

• Carga elementar: e = 1,6𝑥10−19 C 

• Carga elétrica do elétron: 1,6𝑥10−19 C 

• Carga elétrica do próton: +1,6𝑥10−19C  

Carga elétrica do próton: 0 

 

Figura 29: Os principais submúltiplos numa unidade de carga elétrica 

 
Fonte: Física 3 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.11, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

Um coulomb (C) é a quantidade de carga elétrica que atravessa, em um segundo (s), a 

secção transversal de um condutor percorrido por uma corrente contínua de intensidade igual a 

um ampère (A). 

 

ELETRIZAÇÃO DE UM CORPO 

 

O processo de eletrização de um corpo é semelhante ao de um átomo. Se num corpo o 

número de prótons for igual ao número de elétrons, dizemos que ele está neutro. 
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Quando um corpo apresenta uma falta ou excesso de elétrons, ele adquire uma carga 

elétrica Q, de modo que: 

𝑄 = 𝑛 𝑋 𝑒 

Onde: 

Q = quantidade de carga elétrica do corpo, unidade no SI Coulomb (C) 

n = número inteiro de falta ou excesso de elétrons 

e = carga elementar, unidade SI Coulomb (C) 

Portanto, um corpo eletrizado pode estar: 

•Eletrizado positivamente: Falta de elétrons Q = + n. e 

•Eletrizado negativamente: Excesso de elétrons Q = - n. e 

 

PRINCÍPIOS DA ATRAÇÃO E REPULSÃO DAS CARGAS 

 

Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. 

 

Figura 30: Interacção entre cargas elétricas negativas e positivas 

 
Fonte: https://www.escolamz.com/2021/03/nocao-de-carga-electrica.html 

 

Sistema eletricamente isolado é aquele que não troca cargas elétricas com o meio 

exterior. 

 

PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DAS CARGAS ELÉTRICAS 

 

A soma algébrica das cargas elétricas existentes em um sistema eletricamente isolado é 

constante. 
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CONDUTORES E ISOLANTES ELÉTRICOS 

 

Um material é chamado de condutor elétrico quando há nele grandes quantidades de 

portadores de carga elétrica que podem se movimentar com grande facilidade. Caso contrário, 

ele será denominado isolante térmico. 

 

Figura 31: Condutores eletrizados ocorrendo a repulsão entre as cargas 

 
Fonte: Física 3 – Mecânica Helou, Gualter e Newton (2013), p.15, 2ª Ed. – São Paulo, Saraiva. 

 

Os metais, a grafita, os gases ionizados e as soluções eletrolíticas são exemplos de 

condutores elétricos. 

O ar, o vidro, a borracha, a porcelana, os plásticos, o algodão, a seda, a lã, as resinas, a 

água pura, o enxofre são exemplos de isolantes térmicos. 

 

LEI DE COULOMB 

 

As forças de interação entre duas partículas eletrizadas possuem intensidades iguais e 

são sempre dirigidas segundo o segmento de reta que une. Suas intensidades são diretamente 

proporcionais ao módulo do produto das cargas e inversamente proporcionais ao quadrado da 

distância entre as partículas. 

 

𝐹𝑒= k
[Qq]

d
2  

Constante eletrostática k = 
1

4π∈
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EXERCÍCIOS 

 

1. As principais partículas elementares constituintes do átomo são: 

a) prótons, elétrons e carga elétrica 

b) prótons, nêutrons e elétrons X 

d) elétrons, nêutrons e átomo 

e) nêutrons, negativa e positiva 

 

2.Marque a alternativa que melhor representa os processos pelos quais um corpo qualquer pode 

ser eletrizado. Eletrização por: 

a) atrito, contato e aterramento 

b) indução, aterramento e eletroscópio 

c) atrito, contato e indução X 

d) contato, aquecimento e indução 

e) aquecimento, aterramento e carregamento 

 

3. Considere os seguintes materiais: 

1) madeira seca 

2) vidro comum 

3) algodão 

4) corpo humano 

5) ouro 

6) náilon 

7) papel comum 

8) alumínio 

 

4.Quais dos materiais citados acima são bons condutores de eletricidade? Marque a alternativa 

correta. 

a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

b) 4, 5 e 8 X 

c) 5, 3, 7 e 1 

d) 2, 4, 6 e 8 

e) 1, 3, 5 e 7 
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5.Determine o número de elétrons que deverá ser fornecido a um condutor metálico, 

inicialmente neutro, para que fique eletrizado com carga elétrica igual a -1,0C. 

-1,0 = - n 1,6𝑥10−19c 

n= 
1,0

1,6𝑥10−19
 

n= 0,625 𝑥1019 

n= 6,25𝑥1018 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑜𝑛𝑠 

 

6.Determine a carga elétrica de um condutor que, estando inicialmente neutro, perdeu 5,0𝑥1013 

elétrons. 

Q = n * e 

Q = 5,0𝑥1013𝑥 1,6𝑥10−19  

Q =+8,0𝑥10−6𝑐 

 

7. Um corpo, de material condutor de eletricidade, possui 9,0𝑥1018prótons e 4,0𝑥1018 elétrons. 

Sendo a carga elementar igual a 1,6𝑥10−19c, responda às questões. 

a. Esse corpo estará eletrizado positivamente ou negativamente? 

Positivamente, como o número é maior do que o número de elétrons, o corpo estará eletrizado 

positivamente. 

 

b. Qual o valor da carga elétrica encontrada nesse corpo? 

Q = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑒) * e 

Q =( 9,0𝑥1018 −  4,0𝑥1018) x 1,6𝑥10−19 

Q = 5,0𝑥1018 x 1,6𝑥10−19 

Q = 8𝑥10−1 c 

Q = +0,8  

 

PLANO DE AULA DE EXPERIMENTO 1 (3º ano) 

 

Escola: Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria do Carmo Oliveira Rabelo. 

Estagiária: Elaina Barboza 

Disciplina: Física 

Série: 3º ano do Ensino Médio  
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ELETROSTÁTICA 

 

EXPERIMENTO 1: 

 

Vamos aprender um pouco mais sobre o funcionamento de lâmpadas fluorescentes e 

realizar um experimento interessante. Nossa lâmpada emite luz ao receber cargas elétricas de 

canudos, desses utilizados para ingestão de líquidos, ou de um balão de borracha (bexiga). 

 

Material necessário: 

 

• 1 lâmpada fluorescente comum de 20W; 

• 4 ou 5 canudos para ingestão de líquidos. Os canudos devem ser 

preferencialmente mais grossos, com maior quantidade de materiais plásticos; 

• 1 balão de borracha (bexiga), utilizado em festas de aniversários. 

• Alguns lenços de papel ou um pedaço de papel higiênico com comprimento em 

torno de 30 cm. 

 

Procedimento: 

 

a) Segure os canudos por uma das extremidades por uma das extremidades, todos 

juntos: Usando um dos lenços de papel ou o papel higiênico, atrite os canudos diversas vezes, 

em um único sentido. 

Você também pode utilizar um balão de borracha atritado em sua roupa. 

b) Encoste os canudos (ou o balão de borracha) na parte de vidro da lâmpada 

fluorescente. Volte a atritá-los e repita a operação. Observe como a lâmpada emite luz ao longo 

do seu corpo. 

Para melhor observar o brilho da lâmpada, sugerimos que o local seja previamente 

escurecido. Em local claro fica difícil observar a luz emitida. 

 

Para concluir: 

 

1. O que ocorre com os canudos quando eles são atritados com o papel? 

2. Faça uma pesquisa e descubra o que existe dentro da lâmpada fluorescentes. 
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3. Quando os canudos são encostados no vidro da lâmpada, o que ocorre? 

4. Porque a lâmpada passa a brilhar como se estivesse acesa, porém com 

intensidade muito fraca? 

5. Por que razão se sugeriu que o ambiente fosse previamente escurecido? 

6. As lâmpadas fluorescentes estão caindo em desuso, sendo substituídas por outras 

alternativas de iluminação. Qual a principal razão desse “descarte”? 

7. Pesquise dispositivos modernos de iluminação e enumere algumas de suas 

vantagens. 

 

RESPOSTAS: 

1. Consultando a série triboelétrica, observamos que o plástico está quase na extremidade 

negativa. Assim, podemos concluir que no processo de atrito os canudos recebem elétrons do 

papel, tornando-se negativamente eletrizados. 

2. No interior das lâmpadas fluorescentes existe argônio e vapor de mercúrio em baixa 

pressão (cerca de 3 mm Hg). A superfície interna do vidro, por sua vez, é revestida com um 

composto de fósforo (cloro-flúor-fosfato) de cálcio com antimônio e manganês). 

3. Os canudos estão eletrizados negativamente. Assim, elétrons são transferidos para 

lâmpada, ionizado os gases rarefeitos existentes em seu interior. 

4. Com a ionização, os gases internos emitem fótons na faixa do ultravioleta. O composto 

de fósforo existente na superfície interna do vidro tem a propriedade de receber esses fótons na 

faixa da luz visível. Dessa forma, a lâmpada passa a brilhar ao longo de sua superfície externa. 

Como a quantidade de elétrons transferidos é pequena, poucos fótons são emitidos. 

5. O brilho da lâmpada é muito tênue ou fraco, já que poucos elétrons são transferidos 

pelos canudos ou pelo balão de borracha. Por isso, a luz emitida é de baixa intensidade. O 

escurecimento do local possibilita uma melhor percepção do fenômeno. 

6. As lâmpadas fluorescentes contêm mercúrio, que é tóxico e polui o meio ambiente. O 

mercúrio ingerido ou inalado acumula-se no organismo e, dependendo da quantidade, pode 

provocar sérios danos ao sistema nervoso central, ocasionando, nos casos mais graves, a morte 

da pessoa. 

7. No futuro próximo, as lâmpadas incandescentes e fluorescentes deverão ser substituídas 

por lâmpadas de LED (sigla para Light Emitting Diode ou diodo emissor de luz), muito mais 

duráveis, eficientes, econômicas e baratas. 
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