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PRODUTO EDUCACIONAL 
 

 Prezado professor, apresento a seguir a sequência didática proposta 
nesta dissertação. Ela foi concebida para uso em sistemas de ensino 
apostilados e foi programada para 5 aulas, cada uma com duração de 50 
minutos. Seu principal objetivo é proporcionar ao aluno uma situação de 
aprendizagem que não esteja focada apenas na formalização matemática 
dos conceitos físicos, mas que permita também um entendimento de como 
estes conceitos estão muito próximos de seu cotidiano. Acredito que, desta 
forma, a aula tornar-se-á mais dinâmica e menos tediosa, tanto para o aluno 
como para você professor. 

 Contudo, cabe salientar que antes de se aplicar esta sequência, 
recomendamos que os pressupostos teóricos utilizados na elaboração da 
mesma, a saber, a perspectiva da Alfabetização Científica, sejam 
considerados. Desta forma, será possível ao professor implementá-la de 
maneira mais efetiva e, até mesmo, realizar eventuais adaptações e ajustes 
a fim de torna-la adequada às particularidades das diferentes situações de 
ensino que possa vir a encontrar. 

 De uma maneira geral, as atividades propostas podem ser 
rearranjadas da forma que melhor convier. Espero que elas contribuam 
positivamente em seu trabalho e, assim, me coloco à disposição para 
eventuais críticas e sugestões. 

 

Bom trabalho! 

 

José Alberto Fazano 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Aula 1 – TERMOMETRIA 

Conteúdo: Escalas termométricas. 

Objetivo: Compreender o conceito de temperatura e como ocorreu o 
seu desenvolvimento ao longo da história a partir de um 
texto historiográfico e um experimento demonstrativo.  

Metodologia: Leitura do texto historiográfico e atividade experimental 
demonstrativa. 

Estratégias didáticas: 
A aula deverá ser divida em 3 partes. 
 
 Parte 1 – Atividade experimental demonstrativa (15 minutos): 
O procedimento que deverá ser adotado neste experimento consiste em 
manter os cilindros dentro da caixa de isopor com gelo (seria interessante 
coloca-los no dia anterior a aula).  

Explique aos alunos o que há dentro da caixa de isopor, inclusive 
comentando que os cilindros são feitos de materiais diferentes. Ao retirar os 
cilindros da caixa pedir aos alunos que os toquem e digam se estão a 
temperaturas iguais ou diferentes.   

Após este procedimento pode-se efetuar a medição da temperatura dos 
cilindros inserido o termômetro dentro dos cilindros. Seria interessante pedir 
para os próprios alunos efetuarem as medições. 
 
 
Parte 2 – Texto Historiográfico (10 minutos): 
Distribuir o texto para os alunos. A leitura poderá ser individual ou se o 
professor preferir pedir para um aluno ler para a sala.  
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Aula 1 – TERMOMETRIA 

Parte 3 – Discussão e explicações teóricas (25 minutos): 
O restante da aula deve ser utilizado para uma discussão com os alunos 
tanto sobre a experiência como sobre o texto. Deve ser apresentado para o 
aluno o conceito de temperatura. Utilizando a experiência deve-se também 
definir o conceito de equilíbrio térmico, chamando a atenção dos 
estudantes para a situação em que o termômetro indicou a temperatura dos 
cilindros.  
O professor deverá iniciar o material apostilado de sua escola aproveitando 
esta discussão. 
 

Recursos didáticos usados: 
Material didático adotado pela escola, kit instrucional, texto historiográfico 
(material impresso), lousa e giz. 

Aspectos importantes a serem considerados: 
A temperatura, equilíbrio térmico e medição de temperatura. 

Tempo: 
50 minutos. 
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Aula 2 – TERMOMETRIA 

Conteúdo: Escalas termométricas. 

Objetivo: Explicar as equações termométricas e suas conversões.  

Metodologia: Aula expositiva. 

Estratégias didáticas: 
Utilizando a apostila da escola o professor deverá iniciar definindo os 
pontos fixos e a partir deste ponto apresentar as escalas Celsius, 
Fahrenheit e Kelvin e mostrando como deve ser efetuada a conversão entre 
elas. Seria interessante conceituar o zero absoluto para os alunos. 

Recursos didáticos usados:  
Material didático adotado pela escola, lousa e giz. 

Aspectos importantes a serem considerados: 
Pontos fixos fundamentais, as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin e suas 
conversões, zero absoluto. 

Tempo: 50 minutos. 
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Aula 3 – TERMOMETRIA 

Conteúdo: Escalas termométricas. 

Objetivo: Revisão das escalas de temperatura e suas transformações. 

Metodologia: Exibição via kit multimídia, data-show, computador ou lousa 
digital do vídeo educacional. Aula expositiva com o uso de 
material apostilado. 

Estratégias didáticas: 
Poderemos dividir a aula em 2 partes: 
 
 Parte 1 – Revisão conceitual (15 minutos): 
Iniciaremos a aula com uma revisão conceitual sobre temperatura e suas 
escalas. 
Para essa revisão deverá ser usado o vídeo “Os curiosos – Temperatura”. 
Este vídeo esta disponível para download no portal: 
 
 Acessa Física (http://177.71.183.29/acessa_fisica/index.php/acessafisica). 
 
Este vídeo tem uma curta duração (12 minutos) e sugerimos passa-lo até o 
8° minuto aproximadamente. É até este ponto onde discutido o conceito de 
temperatura.  
 
Havendo tempo suficiente na aula pode-se novamente promover uma 
discussão com os alunos sobre os pontos fixos de uma escala e sua 
construção. 
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Aula 3 – TERMOMETRIA 

 Parte 2 – Resolução de exercícios (35 minutos): 
 O restante da aula será utilizado para a finalização dos exercícios sobre as 
escalas de temperatura. 

 

Recursos didáticos usados:  
Kit multimídia, data-show, computador ou lousa digital (qualquer recurso 
que permita a exibição do vídeo). Apostila da escola. 
 

Aspectos importantes a serem considerados: 
Pontos fixos fundamentais são estados térmicos diferentes e normalmente 
são denominados ponto do gelo e ponto de vapor, conversões entre as 3 
escalas. 
 

Tempo: 50 minutos. 
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Aula 4 – CALORIMETRIA 

Conteúdo: Calor sensível (equação fundamental da calorimetria), calor 
sensível, capacidade térmica. 

Objetivo: Conceituar calor como forma de energia. 

Metodologia: 
 
 

Uso de textos retirados de portais da internet, vídeo 
educacional. Aula expositiva com o uso do material 
apostilado. 

Estratégias didáticas: 
Poderemos dividir a aula em 2 partes: 
 
 Parte 1 – Discussão e explicações teóricas (15 minutos):
Foram utilizados nesta aula dois textos retirados da internet, onde a palavra 
calor é utilizada de forma equivocada. Estes foram exibidos para os alunos 
na lousa digital, para desse modo, começar uma discussão conceitual 
sobre calor. 

Usaremos também a continuação do vídeo “Os curiosos – Temperatura”. O 
vídeo deverá ser passado a partir de onde havíamos parado na aula sobre 
termometria.  

Parte 2 – Resolução de exercícios (35 minutos):
No restante da aula deve-se introduzir a equação fundamental da 
calorimetria e resolver alguns exercícios. 

Recursos didáticos usados:  
Kit multimídia, data-show, computador ou lousa digital (qualquer recurso 
que permita a exibição do vídeo). 
 Apostila da escola. 
 

Aspectos importantes a serem destacados:  
Capacidade térmica (C), calor específico (c), calor sensível e o seu cálculo. 

Tempo: 50 minutos. 
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Aula 5 – CALORIMETRIA 

Conteúdo: Equação fundamental da calorimetria. 

Objetivo: Revisão conceitual de calor e resolução de exercícios. 

Metodologia: Simulador.  
Aula expositiva usando material apostilado da escola. 

Estratégias didáticas: 
Poderemos dividir a aula em 2 partes: 
 
 Parte 1 – Revisão conceitual (15 minutos): 
Nesta aula, como forma de revisão, usamos uma simulação do Phet 
disponível em: 
 https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/new 
Chamada “energy forms and changes (formas de energia e transformações 
de energia).  
Esta simulação possui uma versão em português. Sugerimos ao professor 
utilizar os três materiais disponíveis na simulação para demonstrar para 
aluno como o calor se propaga da menor para a maior temperatura.  

Será também um ótimo momento para diferenciar calor e temperatura para 
a classe. 
 
Parte 2 – Resolução de exercícios (35 minutos):
O restante da aula será utilizado para a finalização dos exercícios sobre 
calorimetria. 
 

Recursos didáticos usados:  
Kit multimídia, data-show, computador ou lousa digital (qualquer recurso 
que permita a exibição do vídeo). 
 Apostila da escola. 
 

Tempo: 50 minutos. 
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TEXTOS UTILIZADOS NA SEQUÊNCIA DIDÁTICA. 

TEXTO 1: Física térmica: um pouco de história. 

A palavra temperare, de origem latina, significa misturar. Na antiguidade, ela 
era utilizada para se referir a fluídos (líquidos) que eram misturados. 
Hipócrates (460–370 a.C.), considerado o "pai da medicina",  considerava a 
mistura de fluídos corporais como princípio para classificar os estados de 
saúde ou de enfermidade de uma pessoa. 
 
Cláudio Galeno (133 – 200 d.C.), seguindo na tradição de Hipócrates, 
afirmava que no corpo humano havia uma mescla (mistura) de calor e frio. 
Quando uma pessoa estava saudável isto ocorria devido ao estado de 
igualdade destas duas propriedades, enquanto os estados de doença 
corresponderiam ao desequilíbrio entre ambas. Galeno propunha uma 
escala em graus numéricos para se medir os estados de calor e frio. Na sua 
escala eram misturadas quantidades iguais de gelo e água fervente até 
atingirem o equilíbrio térmico. Essa mistura era chamada de neutro. 
Adotavam-se, então, quatro graus abaixo do ponto neutro (frio) e quatro 
graus acima dela (quente). Quando seus trabalhos foram traduzidos, entre 
os séculos XI e XII, a palavra mescla foi descrita pelo seu termo equivalente 
que é temperatura.  

Embora, na antiguidade, houvesse tentativas de representar numericamente 
as sensações de quente e frio, é na Idade Moderna (1453 – 1789) que, de 
fato, começam a ocorrer avanços significativos na física térmica e começam 
a surgir os primeiros instrumentos de medição da temperatura. O primeiro 
instrumento a ser construído foi o termoscópio de Galileu Galilei, em 1592, 
mostrado na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

Imagem retirada do artigo: A termometria nos séculos XIX e XX(Pires, Afonso e Chaves) 

Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 28, n. 1, p. 101 - 114, (2006). 
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Diversas escalas de temperatura foram desenvolvidas neste período, sendo 
uma das mais importantes, e utilizada até hoje, a de Gabriel Daniel 
Fahrenheit (1686–1736). De acordo com seu artigo publicado em 1724, ele 
construiu sua escala adotando três pontos de referência. O ponto zero era 
determinado pela colocação do termômetro em uma mistura de gelo, água, 
cloreto de amônia e sal. Ao se estabilizar esta mistura, atribuía-se a ela o 
0°F. Ao se estabilizar seu ponto de fusão, identificava-se em sua escala a 
temperatura de 32°F, embora Fahrenheit não utilizasse esse ponto para 
definir sua escala. O terceiro ponto de referência da escala ocorria a 96°F, 
onde a mistura se estabilizava termicamente ao ser colocada em contato 
com a axila de uma pessoa saudável. Leia a seguir um trecho do artigo 
original de Fahrenheit publicado em 1724. 

Artigo original escrito por Fahrenheit: 

“No entanto, antes de proceder a uma revisão dessas experiências será 
necessário dizer algumas palavras sobre os termômetros que construi, e a 
divisão da escala que eles adotam e, além disso, o método de produzir o 
vácuo que tenho usado. Eu faço dois tipos particulares de termômetro, um 
deles preenchido com álcool e outro com mercúrio. O seu comprimento varia 
de acordo com o seu uso. No entanto, todos usam a mesma escala, e suas 
diferenças referem-se apenas aos seus limites fixos. A escala dos 
termômetros que são usados apenas para observações climáticas começa 
com zero e termina no grau 96. A divisão da escala depende de três pontos 
de fixação, que podem ser determinados da seguinte maneira. O primeiro 
encontra-se no início da escala, e é determinado por uma mistura de gelo, 
água, cloreto de amônia e sal do mar. Se o termômetro é colocado nesta 
mistura, o seu líquido desce até ao ponto em que é marcado com um zero. 
Esta experiência funciona melhor no inverno do que no verão. O segundo 
ponto é obtido se água e gelo são misturados sem os sais acima 
mencionados. Quando o termômetro é colocado nesta mistura, seu líquido 
atinge o 32º grau. Eu chamo isso de "ponto de congelamento". O terceiro 
ponto está situado no grau 96. O álcool se expande até este ponto quando é 
colocado na boca ou sob a axila de um homem vivo em boa saúde, pois 
adquiriu totalmente o calor do corpo”. 
 
(Liquorum Nonnullorum Ebullientium Experimenta Circa Gradum Caloris D. G. Fahrenheit,  
Phil. Trans. 1724-1725 33, 1-3, published, 1 January 1724).  
(http://sizes.com/units/temperature_Fahrenheit.htm) 
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TEXTO 2: 

 

 

 

 

 

TEXTO 3: 
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KIT INSTRUCIONAL 
 
O kit instrucional foi montado a partir de materiais de fácil acesso e 
manuseio e é composto por: 
 
i) Uma caixa de isopor. 
 
ii) Um termômetro tipo “espeto” digital que mede temperaturas de – 45° C 
até 230° C. 
 
iii) 2 cilindros de alumínio e 2 de nylon com 6 cm de comprimento; 2,5 cm de 
diâmetro com um furo de 5 mm de diâmetro e 4, 5 cm de profundidade. 
 

 

	
Kit	completo	

 

Trata- se de um kit relativamente simples de ser montado. A caixa de isopor 
é um item facilmente encontrado em supermercados, por exemplo. O 
termômetro tipo espeto pode ser encontrado em lojas que vendam utensílios 
para confeitaria. Lembremos que é importante que ele seja do tipo espeto 
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para ser colocado dentro dos cilindros. Também é importante destacar que 
ele deve medir uma boa variação de temperatura. 

Os cilindros de nylon podem ser comprados pela internet em lojas 
especializadas em plásticos.  

Sugerimos para os cilindros de nylon a compra via internet em uma loja 
chamada DWGA soluções em plástico. Na época da montagem deste kit 
uma peça de 6 mm por 1000 mm custava algo em torno de R$ 2,00.  

Os cilindros de metal podem ser adquiridos em serralherias gratuitamente. 
Consegue-se encontrar sobras de material que não serão mais utilizados 
pelos serralheiros.  

Os cilindros devem ser cortados com um comprimento que caiba dentro da 
caixa de isopor e devem também ser furados em seu centro. Sugerimos que 
este furo central atinja no máximo metade do comprimento dos cilindros.  
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO UTILIZADO 

 

O sistema de avaliação utilizado seguiu o formato tradicional praticado na 

escola e consistiu em provas de resolução de problemas. Abaixo 

apresentamos as duas provas que compreenderam os conteúdos 

trabalhados na sequencia didática e suas variações.  

 

1º PROVA – TERMOMETRIA – 5 TIPOS DE PROVA 

 

1) Um estudante brasileiro ao chegar ao Estados Unidos é informado que a 
temperatura local é de 95 graus, naturalmente 95°F. Transforme esse valor 
para a escala usada no Brasil (°C). 

2) Uma escala arbitrária W atribui ─ 20° W para a temperatura de fusão do 
gelo (0°C) e 180°W para a temperatura de ebulição da água (100°C). Qual a 
indicação de temperatura na escala W quando a escala Celsius indicar 
30°C? 

Tipo 2 

1) Uma escala arbitrária X adota o valor 0°X para o ponto de fusão do gelo 
(32°F) e 360 °X para o ponto de ebulição da água ( 212°F). Quando a escala 
Fahrenheit indicar 52°F, qual a indicação dessa temperatura na escala X ? 

2) O gelo seco quando submetido à pressão atmosférica normal, sublima a 
(– 78ºC) . Na escala Kelvin, esta temperatura equivale a que valor? 

Tipo 3 

1) Uma escala arbitrária X foi construída de modo que o ponto de fusão do 

gelo corresponde a 30°X ( 32°F) e o ponto da ebulição da água corresponde 

a 330°X( 212°F). Quando o termômetro Fahrenheit indicar 122°F, qual 

temperatura indicará a escala X? 

2) Um cientista americano encontra para a temperatura de uma amostra o 
valor de 323 K e quando chega aos Estados Unidos converte esse valor 
para Fahrenheit. Calcule esse valor. 

Tipo 4  

1) A temperatura de um corpo na escala Fahrenheit é de 113ºF, qual é esse 
valor na escala Celsius ?  
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2) Uma escala arbitrária M indica o valor de 10 °M para o ponto do gelo em 
fusão (0°C) e 210°M para a ebulição da água (100°C). Quando o termômetro 
M indicar 20 °M, qual a indicação para essa temperatura na escala Celsius? 

Tipo 5 

1) Uma escala arbitrária Z foi construída de modo que o ponto de fusão do 
gelo corresponde a 50°Z ( 273 K) e o ponto da ebulição da água 
corresponde a 250°Z ( 373K). Quando o termômetro Kelvin marcar 303 K, 
qual temperatura indicará a escala Z? 

2) A fim de diminuir o risco de explosão durante um incêndio, os botijões de 
gás possuem um pequeno pino conhecido como plugue fusível. Uma vez 
que a temperatura do botijão chegue a 167ºF, a liga metálica desse 
dispositivo se funde, permitindo que o gás escape. Em termos de nossa 
escala habitual, o derretimento do plugue ocorre aproximadamente em que 
temperatura?  

 

2º PROVA – CALORIMETRIA – 4 TIPOS DE PROVA 

Tipo 1 

1) Um corpo de 400 g de massa é aquecido por uma fonte de potência 
constante igual a 400 cal/min. O gráfico mostra como varia, no tempo, a 
temperatura do corpo.Calcule o calor específico sensível da substância que 
constitui o corpo.                                                      

 

2) Misturam-se 100 g de água a 0C com 500 g de determinado líquido a 

20C, obtendo-se o equilíbrio térmico a 10C. Calcular o calor específico 

sensível do líquido, em cal/g.C. 

Tipo 2 

1) Um frasco contém 20g de água a 0°C. Em seu interior é colocado um 
objeto de alumínio de 50 g  a 80°C. Supondo não haver trocas de calor com 
o frasco e com o meio ambiente, calcule a temperatura de equilíbrio térmico 

dessa mistura.   Dado: calor específico do alumínio 0,10 cal/g.  



87 
 

2) Um corpo de 150 g de massa é aquecido por uma fonte de potência 
constante igual a 50 cal/min. O gráfico mostra como varia, no tempo, a 
temperatura do corpo. Calcule o calor específico sensível da substância que 
constitui o corpo.                                                                      

 

Tipo 3 

1) Fornecendo-se 500 calorias a 200 g de uma substância, sua temperatura 
passou de 40°C para 50°C. Determine:  

a) o calor específico da substância, em cal/g.°C.      

b) a capacidade térmica em cal/°C. 

2) Para se determinar o calor específico do ferro, um aluno misturou em um 
calorímetro ideal 200g de água a 20°C com 50g de ferro a 102°C e obteve a 
temperatura final da mistura θ = 22°C. Qual é o calor específico do ferro? 

Tipo 4 

1) Um calorímetro contém 200g de água à temperatura de 20°C. São 
adicionados ao calorímetro, 100g de água à temperatura inicial de 80°C. 
Desprezando-se as perdas, determine a temperatura final de equilíbrio 
térmico da mistura. 

2) Um corpo de massa 200 g recebe 400 calorias e sua temperatura sobe de 
50°C para 60°C. Determine:  

a) a capacidade térmica do corpo (em cal/°C).    

b) o calor específico da substância que o constitui (em cal/g.°C) 

 
 

 



88 
 

REFERÊNCIAS 

BISCUOLA, G. J.; BÔAS, N. V.; DOCA, R. H. Tópicos de Física, v. 2; 18a 

edição. São Paulo: Saraiva 2007. 

BASSALO, J. M. F.; A crônica do calor: Termometria; Revista brasileira do 

Ensino de Física, vol. 13, 1991, p.135-161. 

BASSALO, J. M. F.; A Crônica do Calor: Calorimetria. Revista brasileira do 

Ensino de Física V.14. Número 1.1992.  

 
FIGUEIREDO, E.; BÔAS,N.V.; FOGO,R.; CALÇADA,C.S; Coleção 

Objetivo, Ciências da natureza e suas tecnologias, Física, vol.1, p.119-

139.  

MEDEIROS, A; O desenvolvimento histórico da escala Fahrenheit e o 

imaginário de professores e de estudantes de física; Cad. Bras. Ens. 

Fís., v. 24, n. 2, ago. 2007, p. 155-173.  

 
PIETROCOLA, M.; UETA, N.; da SILVA, J. F.; ALVES L. A.; HENRIQUES, 

V. B.; Apostila do Programa Pró-Universitário, Módulo II, Transformações 

de energia, São Paulo, USP, 2004.  

 
PIRES, D. P. L.; J. C. AFONSO, J. C.; Chaves, F. A. B. A termometria nos 

séculos XIX e XX, Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 28, n. 1, p. 101 

- 114, (2006).  

 
QUADROS, SÉRGIO. A termodinâmica e a invenção das máquinas 

térmicas. São Paulo. Editora Scipione. 1996. 84 p. 

 

 

 

 


