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APÊNDICE - PRODUTO DA DISSERTAÇÃO. 

Atividades experimentais virtuais usando o game Portal 2 

 

Esse material consiste numa sequência de ensino aprendizagem (SEA) composta 

de atividades experimentais virtuais utilizando o game Portal 2 com o objetivo de 

subsidiar você, professor, que deseja inovar em sua prática docente por meio dos 

jogos de vídeo game. Espero que esse produto possa contribuir para trazer a 

experimentação para as aulas de física e que estimule a motivação e a 

participação dos alunos.  

A SEA é constituída por 4 atividades que são subdivididas em momentos. Por sua 

vez, esses momentos podem conter diferentes objetivos, como por exemplo, uma 

problematização, uma missão, a realização de um experimento, entre outros. Os 

momentos podem trazer consigo alguns símbolos para fácil entendimento do seu 

objetivo, a saber: 

 A problematização consiste na realização de perguntas que 

levantem os conhecimentos prévios dos alunos ou aproxime o conteúdo 

escolar do cotidiano deles. Sempre que observar o ícone do ponto de interrogação 

esteja preparado para aguçar a curiosidade dos seus alunos. 

 Esse é o ícone da dica. Ele ajudará com uma orientação de qual a 

melhor maneira de realizar de aproveitar todo o potencial de ensino 

presente em Portal 2. 

 Ícone de uma missão. O momento que contém esse ícone indica que 

há uma missão e o aluno/grupo de alunos que conseguir realiza-la 

receberá um troféu. A missão é um elemento de gamificação, ela estimula a 

competição entre os alunos e pode, se o professor desejar, ser convertida em nota. 

Com relação à aplicação dessa SEA temos algumas sugestões a partir da 

aplicação já realizada. Uma das possibilidades é a sua utilização integral após os 

alunos já terem adquirido todo os conceitos físicos presentes no mesmo. Desta 

forma teríamos uma revisitação de tais conceitos sob uma outra perspectiva. A 

aplicação nesses termos poderia ocorrer tanto no período das aulas ou como um 

minicurso no contraturno. 

Com relação aos anos em que podemos utilizar essa SEA devemos levar em 

consideração que os conceitos abordados na mesma são trabalhados 

preferencialmente no primeiro ano do Ensino Médio. No entanto, sabemos que 
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algumas escolas ministram esses conceitos tanto no nono ano do Ensino 

fundamental, ainda que de maneira superficial, quanto no terceiro ano do Ensino 

Médio como revisão para os exames de ingresso ao ensino superior. 

A seguir descrevemos as atividades. 

 

ATIVIDADE 1: CONHECENDO O GAME PORTAL 2   

 

Objetivo: Proporcionar que os alunos se familiarizem com a mecânica do jogo; 

conhecer os objetos para a criação de câmara de testes (puzzle maker); elaborar 

um experimento para calcular a velocidade média da personagem. 

Duração estimada: 2 a 3 aulas. 

Orientações iniciais: É bem provável que os alunos não estejam familiarizados 

com a mecânica do game portal 2. Utilize essa primeira aula para que os alunos 

interajam livremente, num primeiro momento, com o game e posteriormente 

propicie a oportunidade de que os alunos conheçam as ferramentas disponíveis e 

que comecem a pensar se as leis físicas são coerentes também no jogo. 

Momento 1: Fale com os alunos sobre o game portal 2 e demonstre algumas das 

ferramentas disponíveis para a fabricação de câmara de testes. 

 

 

 

Momento 2: Faça com que os alunos interajam livremente com as ferramentas e 

explorem as câmaras de testes criadas (puzzle maker). Permita que eles explorem 
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as ferramentas rotacionando a câmara de testes num estudo exploratório. 

Segue um vídeo que pode auxiliar na exploração das ferramentas da câmara de 

teste:  

 

 Momento 3: Faça a seguinte problematização:  

 - A aceleração da gravidade na superfície da Terra é 

aproximadamente 9,8 m/s2. Vocês acham que no jogo esse valor é maior ou 

menor? 

Obs: Essa questão tem o objetivo de revelar os conhecimentos prévios sobre esse 

conceito que será explorado nessa aula. 

- Para calcular o valor da aceleração da gravidade no jogo não é possível obter a 

unidade em metro. Qual outro parâmetro você sugere? 

Obs: A unidade de medida que utilizaremos para distância durante todo esse 

minicurso são os painéis colocados nas paredes e pisos da câmara de teste. 

Chame a atenção dos alunos para observem a possibilidade da utilização dessa 

unidade. 

 

Momento 4: Qual seria a velocidade média da personagem? 

Inicialmente discuta em grupo aberto como é possível calcular a velocidade média 

da personagem. 

É bem provável que os alunos deem a sugestão de cronometrar o tempo que a 

personagem demora para percorrer alguns painéis.  

Discuta com os alunos a importância de várias tomadas de dados numa 

experiência empírica para se chegar a um valor mais confiável. 

Peça que os alunos construam uma câmara de testes com uma distância 

conhecida de painéis horizontais (sugestão: 8 ou 10 painéis) e cronometrem com 

um celular, por exemplo, o tempo que a personagem demora para percorrer essa 

distância. 

 

Momento 5: Para facilitar a realização dessa experiência há um roteiro no 

APÊNDICE - Determinar a velocidade média desse trabalho onde os alunos 

precisam preencher uma tabela com o tempo medido.  
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 Momento 6: Após a realização do experimento peça para que cada 

aluno/grupo anote seu valor na lousa. Observe se os alunos estão 

anotando seus valores com o número correto de algarismos significativos. Esse é 

um bom momento para uma breve aula sobre esse tema. 

Missão: O aluno/grupo que chegar mais próximo do valor esperado de 1,4 

painéis/s ganha um troféu. 

 Dica: Peça que os alunos calculem também a velocidade média da 

personagem quando ela está sobre o gel de propulsão que aumenta sua 

velocidade. Isso pode ser realizado durante a aula ou como lição de casa. 

 

Para saber mais 

Leitura 

- A contextualização da Física aplicada em situações de mobilidade urbana. 

Autor: Jefferson Toschi. Dissertação de mestrado do programa MNPEF. Ano 2015.  

Nesta dissertação, temos a oportunidade de estudar a aplicação do conceito de 

velocidade média em outros contextos, além de entender um pouco mais sobre os 

radares medidores de velocidade.  

Disponível em: https://goo.gl/uxx6A8 

- Simulações, games e gamificação no ensino de física. 

Autor: Nelson Studart. 

Consiste num artigo acadêmico no qual é explorado o uso dos games no Ensino 

de Física além de mostrar práticas atuais sobre o tema. 

Disponível em https://goo.gl/mB89hf. 

- Games em educação: como os nativos digitais aprendem 

Autor: João Mattar. 

É um livro que trata como se dá a aprendizagem baseada no uso de games 

digitais. 

Filmes  

Video game  O filme.  

Neste filme, podemos entender como o game está disseminado em nossa 

sociedade, sua história e o que esperar do futuro deles. 

Disponível em: https://goo.gl/sPJH2y. 

 

ATIVIDADE 2: CALCULANDO A ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE. 
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Objetivo: Elaborar um experimento para calcular a aceleração da gravidade no 

game Portal 2; realizar experiência e tomar dados; calcular o valor da aceleração 

da gravidade. 

Duração estimada:  2 a 3 aulas. 

Orientações iniciais: Essa situação-problema é importante para que os alunos 

se habituem a tomar dados no game portal 2. Além disso, é imprescindível que 

eles obtenham o valor da gravidade no game que é diferente do valor que eles 

estão habituados, pois utilizaremos nos cálculos daqui em diante.  

Momento 1: Peça aos alunos que construam um experimento no qual um bloco 

caia de uma altura entre 3 e 4 painéis verticais. 

Obs: Os painéis verticais não possuem a mesma dimensão que os painéis 

horizontais. Os painéis verticais têm o dobro da dimensão dos painéis horizontais. 

Permita, num primeiro momento, que os alunos criem por conta própria a mecânica 

desse experimento explorando a criatividade deles.  Apesar de parecer simples, 

existem alguns pontos nos quais os alunos podem encontrar dificuldades, como 

por exemplo, o mecanismo para soltar os blocos verticalmente. O experimento 

ideal é mostrado na imagem a seguir: 

 

Vídeo para a montagem desse experimento:  
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 Momento 2: Após a montagem do experimento, faça a seguinte 

problematização: 

- Por que os corpos soltos na superfície da Terra caem? Essa questão tem o intuito 

de discutir o que é a aceleração da gravidade.  

- Se soltos de uma mesma altura na superfície da Terra qual objeto chega mais 

rápido ao solo, uma pena ou um martelo? Essa questão é interessante para 

discutir a força de resistência do ar. 

- Quais tipos de energia envolvidos nesse experimento? Nas aulas posteriores 

iremos trabalhar com conservação da energia. Essa pergunta é importante para 

retomar alguns conceitos sobre o tema. 

É importante que os alunos salvem essa câmara de testes, pois será utilizada nas 

próximas etapas. 

 

 Momento 3: Pergunte aos alunos se lembram de alguma lei da física 

que dependa do valor da aceleração da gravidade. Anote todas as 

fórmulas que os alunos falarem até encontrarem a equação horária: 

 

  (A1) 

 

em que para corpos em queda a variável a pode representar o valor da aceleração 

da gravidade no local. 

Peça aos alunos que isolem a variável da aceleração da gravidade para um corpo 

 e o 

 

 

  (A2) 

 

Missão:  Fórmula da aceleração. 

Essa missão tem o objetivo de fazer com que os alunos manuseiem 

adequadamente equações algébricas. O aluno/grupo que conseguir isolar 

corretamente a variável gravidade deve receber um troféu. 
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Momento 4: Faça com que os alunos percebam que na equação 2 os únicos 

parâmetros que precisamos para calcular a aceleração da gravidade no jogo é a 

altura de onde os objetos caem e o tempo decorrido. 

Os alunos devem utilizar o experimento anterior em que blocos são abandonados 

a partir do repouso de uma altura conhecida (medida em painéis, por exemplo: 3; 

3,5 ou 4 painéis).  

Momento 5: Faça alguns testes com os alunos para que eles se familiarizem com 

o tempo de reação. Siga o roteiro disponibilizado no APÊNDICE - Determinar a 

velocidade média desse trabalho para calcular a aceleração da gravidade no game 

portal 2. 

 

 Momento 6: Calcule a aceleração da gravidade do game portal 2. 

Peça para que cada dupla de alunos declare o seu valor encontrado e 

compare com o valor real 4,7 painéis/s2. 

Missão: Essa missão tem o objetivo de utilizar o game para a realização de 

experiência e tomada de dados. Peça que os alunos/grupos coloquem os seus 

valores obtidos na lousa e o grupo que mais se aproximar receberá um troféu. 

 Dica: Esse é um bom momento para discutir com os alunos o 

trabalho de Galileu sobre a queda dos corpos.  

 

PARA SABER MAIS 

 

Leitura 

- Uma análise das concepções dos alunos sobre a queda dos corpos. 

Autor (a): Margarete Hülsendeger. 

Artigo acadêmico que discute as experiências empíricas de Galileu sobre a queda 

dos corpos fazendo paralelo com as possíveis interpretações dos alunos do 

Ensino Médio sobre as ideias defendidas por Aristóteles sobre esse mesmo 

assunto. 

Disponível em: https://goo.gl/MErVHJ 

 

Filmes e vídeos 

- Classroom experiment: terminal velocity with relation to portals. 
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Vídeo no qual Pittman (professor americano do Ensino Médio que utiliza o game 

Portal 2 em suas aulas de laboratório) demonstra como utilizar o game para 

ensinar o conceito de velocidade terminal. 

Disponível em: https://goo.gl/C35a8c  

- Interstelar. Direção Christopher Nolan Ano: 2014. 

Neste filme, você poderá ampliar o estudo da gravidade observando sua influência 

na curvatura do espaço-tempo. 

Disponível em: https://goo.gl/cqE1Zj 

 

ATIVIDADE 3: OBTENDO O VALOR DO COEFICIENTE DE ATRITO 

 

Objetivo: Elaborar um experimento para calcular o coeficiente de atrito do gel de 

propulsão; realizar experiência e tomar dados; calcular o coeficiente de atrito do 

gel de propulsão. 

Duração estimada: 3 a 4 aulas. 

Orientações iniciais: Essa nova situação apresenta um grau de complexidade 

maior. Os alunos devem elaborar um experimento para calcular o coeficiente de 

atrito do gel de propulsão.  

 

 Momento 1: Retomar o experimento anterior em que um bloco entra 

num portal e desliza horizontalmente. Se possível exiba o vídeo sobre o 

experimento e prossiga com a seguinte problematização: 

- Por que o bloco para após percorrer alguns painéis em seu movimento 

horizontal? Essa questão visa trazer os conhecimentos prévios sobre a força de 

atrito como força dissipativa. É importante que os alunos percebam que se não 

houvesse atrito entre o chão e o bloco (pensando na ausência da resistência do 

ar) esse último não pararia. Posteriormente os alunos serão convidados a 

preencher o chão com um gel que diminui o coeficiente de atrito do bloco com o 

chão. 

- Em seu movimento horizontal, há alguma força empurrando o bloco para frente? 

E para traz? É importante que os alunos percebam que o movimento horizontal do 

bloco ocorre devido à inércia. Utilize essa questão para discutir com os alunos a 

situação de que o bloco mantém a sua quantidade de movimento constante ao 

passar pelo portal. Desenhe na lousa, juntamente com os alunos, o diagrama de 
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forças que atuam sobre o bloco durante seu movimento vertical e horizontal. 

 

- O que poderíamos fazer para que o bloco percorresse uma distância maior em 

seu movimento horizontal? É esperado que os alunos percebam que diminuindo o 

atrito entre o bloco e o chão ele consiga deslocar-se por uma distância maior. 

Assim como ocorre com superfícies cobertas com óleo ou gelo, por exemplo. 

- Há uma relação entre a altura em que é abandonado o bloco e a distância 

horizontal percorrida pelo mesmo até parar? Essa questão será utilizada no 

encaminhamento para a obtenção da relação entre o coeficiente de atrito, a altura 

de queda do bloco e a distância percorrida horizontalmente pelo bloco até parar. 

 

Momento 2: Retomando o experimento em que um bloco abandonado de certa 

altura conhecida desliza horizontalmente até parar, peça para que os alunos 

preencham o chão com o gel de propulsão. 

Momento 3: Solicite que os alunos realizem quedas de blocos deslizando pelo gel 

de propulsão. Instrua os alunos a comparar a distância percorrida horizontalmente 

pelo bloco na superfície sem o gel e com o gel. 

 

 

 

 Dica: A saída do bloco pelo portal realizando rolamento pode 

interferir significativamente para a tomada de dados. Esse rolamento pode 

ser anulado se o portal de incidência estiver bem centrado na queda do bloco e o 
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portal de saída precisa estar o mais próximo do chão possível. Uma descrição 

melhor dessa câmara pode ser encontrada nesse vídeo: . 

 

Momento 4: Antes de realizar o experimento é preciso obter uma equação que 

relacione a altura de queda dos blocos com a distância percorrida pelo mesmo até 

parar e o coeficiente de atrito do gel de propulsão. Essa equação pode ser obtida 

a partir do teorema do trabalho e energia cinética. É bem provável que os alunos 

não consigam encontrar a relação matemática sozinhos. Sugerimos que o 

professor realize as manipulações necessárias na lousa junto com os alunos.  

 

  (A3) 

 

 Dica: O experimento ideal consiste na queda de um bloco de uma 

altura de 3 a 4 painéis que ao final da queda adentra um portal. 

- O valor de 3 a 4 se justifica pelo fato de que para valores maiores, o bloco desliza-

se por uma distância muito grande impossibilitando a tomada de dados. 

- A saída do bloco pelo outro portal ocorre horizontalmente onde o chão está 

coberto pelo gel propulsão. O bloco percorrerá certa distância até parar 

completamente. 

- O que pode dificultar a realização do experimento é o rolamento indevido do 

bloco ao invés de somente deslizar. Isso pode ser resolvido fazendo com que o 

portal de entrada esteja centrado na queda do bloco e o portal de saída se localize 

o mais próximo possível do chão. 

 

Momento 5: Como o coeficiente de atrito depende somente da altura e da 

distância, equação A3, proponha para que os alunos construam um experimento 

para que se encontre, a partir de uma altura conhecida, 10 medições para a 

distância percorrida pelo bloco até parar.   

 

 Momento 6: Para facilitar a realização do experimento está 

disponibilizado no APÊNDICE - Determinar o coeficiente de atrito um 

roteiro com orientação sobre a tomada de dados para calcular o coeficiente de 
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atrito do gel de propulsão. 

Missão: Cálculo da distância percorrida pelo bloco. 

 O aluno/grupo que chegar mais próximo do valor esperado ganha um troféu. 

 

Para saber mais 

Leitura 

- Ligado na Energia  i 

Serra  

Livro para entendermos melhor o conceito abstrato de energia. 

Consultor: Luiz Carlos de Menezes  

- Calculando o coeficiente de atrito entre superfícies com material 

alternativo. 

Artigo para aprofundamento na discussão sobre o cálculo do coeficiente de atrito. 

Autores: Maristela Rocha, Alino Sabino e Mikiya Muramatsu. 

Disponível em: https://goo.gl/3pLMPS 

 

Filme  

K19  The Widowmaker Direção: Kathryn Bigelow Ano: 2002 Neste filme, 

podemos perceber boa parte dos processos de transformações de energia sendo 

aplicados no mundo tecnológico, de uma maneira envolvente e surpreendente. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Objetivo: Utilizar os conceitos apreendidos para alcançar a saída de uma câmara 

de testes. 

Duração estimada: 1 aula. 

Orientações iniciais: Há uma câmara já criada e disponibilizada no workshop do 

adquiridos os alunos devem conseguir sair dessa câmara de testes. 

 

Momento 1: 

construída e os alunos devem descobrir como alcançar a sua porta de saída. Num 

primeiro momento é possível que o objetivo não esteja claro para os alunos. 
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Oriente-os para que realizem alguns testes de queda dos blocos.  

 

 Momento 2: Após os alunos já estarem habituados à câmara 

proponha a missão: 

Missão: Atravessar a câmara de testes.  

O aluno/grupo que conseguir desativar o portal laser com o número menor de 

tentativas deverá receber um troféu. 

 

Momento 3: Realize uma discussão aberta sobre a realização da avaliação. 

Outros games para o ensino da Física 

- Sprace 

Game sobre a composição da matéria e de partículas elementares elaborado 

pela UNESP. 

Disponível: https://www.sprace.org.br/sprace-game 

 

- Ludwig 

Trata-se de um robô que precisa buscar, através do jogador, diferentes formas 

de obter energia. 

Disponível em: http://store.steampowered.com/app/263120/Ludwig/ 
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APÊNDICE DETERMINAR A VELOCIDADE MÉDIA 

 

Esse apêndice é constituído por um roteiro para a realização da atividade 1 do 

produto da dissertação. Nessa atividade os alunos de posse desse roteiro 

precisam calcular a velocidade média da personagem do game. 

  

ROTEIRO 1 - Qual seria a velocidade média da personagem? 

 

PASSO 1: Marque uma distância conhecida de painéis (dez por exemplo) a 

serem percorridos pela personagem Chell.  

 

PASSO 2: Cronometre, com um celular por exemplo, o tempo gasto pela 

personagem Chell para percorrer a distância marcada no passo 1.

 

PASSO 3: Realize por 5 vezes o passo 2 e preencha a tabela a seguir:  

 

Experiência 1 2 3 4 5 

Tempo (s)      

 

 

PASSO 4: Calcule o tempo médio no qual a personagem Chell percorre os 

painéis. 

 Tempo médio______________(s). 

 

PASSO 5: Sabendo que a velocidade média é a razão entre a distância 

percorrida e o tempo gasto 

 

 

 

Calcule a velocidade média da personagem na unidade de painéis por segundo. 

 

 Velocidade média________________(painéis/s). 
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APÊNDICE ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE 

 

Esse apêndice é constituído por um roteiro para a realização da atividade 2 do 

produto da dissertação. Nessa atividade os alunos de posse desse roteiro 

precisam calcular a aceleração da gravidade no game. 

 

ROTEIRO 2 - Qual a aceleração da gravidade do game PORTAL 2? 

 

PASSO 1: Construa um dispositivo que abandone um bloco de uma altura 

conhecida. 

 Altura H__________painéis. 

 

PASSO 2: Cronometre, com um celular por exemplo, o tempo gasto pelo bloco 

para chegar ao solo.  

 

PASSO 3: Realize por 10 vezes o passo 2 e preencha a tabela a seguir:  

 

Experiência 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tempo (s)           

 

 

PASSO 4: Calcule o tempo médio para o bloco chegar ao solo. 

 Tempo médio______________(s). 

 

PASSO 5: Podemos calcular a aceleração da gravidade através da seguinte 

relação: 

 

 

 

 

Calcule a aceleração da gravidade no game portal 2 com sua respectiva unidade 

de medida. 

 

 Aceleração da gravidade________________. 
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APÊNDICE COEFICIENTE DE ATRITO 

 

Esse apêndice é constituído por um roteiro para a realização da atividade 3 do 

produto da dissertação. Nessa atividade os alunos de posse desse roteiro 

precisam calcular o coeficiente de atrito do gel de propulsão. 

 

ROTEIRO 3 - OBTENDO O VALOR DO COEFICIENTE DE ATRITO 

PASSO 1: Construa um dispositivo que abandone um bloco de uma altura 

conhecida, entre num portal e saia horizontalmente deslizando por um gel de 

propulsão.  

 Altura H =__________painéis. 

 

PASSO 2: Anote a distância percorrida pelo bloco no gel de propulsão até parar 

completamente.  

 

PASSO 3: Realize por 10 vezes o passo 2 e preencha a tabela a seguir:  

 

Experiência 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Distância 

(d) 

          

 

PASSO 4: Calcule a distância média percorrida pelo bloco. 

 Distância média______________(painéis). 

 

PASSO 5: Podemos calcular o coeficiente de atrito do gel de propulsão através 

da seguinte relação: 

 

Calcule o coeficiente de atrito do gel de propulsão no game portal 2. 

 

 Coeficiente de atrito  ________________. 

 


