
Apêndice A

Utilizando Sala de Aula Invertida em

Aulas de Laboratório

Nesse produto educacional, apresentamos um conjunto de aulas teórico-experimentais

que ficarão dispońıveis para professores que desenvolvem a disciplina de F́ısica, seja ela

no Ensino Fundamental 2 ou no Ensino Médio.

O tema central de nossas aulas é o ensino da calorimetria, equiĺıbrio térmico, capa-

cidade térmica e processos de propagação de calor; temas hoje que são abordados no 2o

Ano do Ensino Médio da Rede Publica do Estado de São Paulo, seguindo a Proposta

Curricular da Rede de Ensino.

As aulas seguirão um padrão teórico-experimental, sendo que, o assunto será previ-

amente visto pelo aluno em sua casa, biblioteca pública ou no próprio ambiente escolar

fora de peŕıodo de aula; o aluno vai ter acesso a materiais (v́ıdeos, arquivos, textos educa-

cionais e roteiros experimentais) disponibilizados nesse produto educacional, além é claro

de outros materiais adicionais que o professor da disciplina achar necessário. Esse pri-

meiro contato do aluno com o tópico fará com que surjam dúvidas e questionamentos,

ao mesmo tempo esclarecendo situações reais do seu dia a dia, porem esse material vai

acompanhado de um questionário norteador para que o aluno dê um retorno ao professor

em uma pré-discussão a ser realizada em sala de aula.

Na continuidade do processo, leva-se o aluno ao laboratório para o desenvolvimento

de duas habilidades importantes: primeiramente, fazer com que o aluno consiga fazer

uma relação do aprendizado teórico passado pelo professor nas discussões prévias em con-
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junto com o material disponibilizado com a prática da aula de laboratório que remete

a situações/momentos presentes em seu cotidiano; e fazer com que os alunos trabalhem

em pequenos grupos trazendo para a prática testes de comprovação de uma teoria, bus-

cando fatores importantes que podem influenciar na diferença de resultados reais com os

tabelados em bibliografias consultadas.

A utilização da Sala de Aula Invertida (Flipped Classroom) tem por objetivo facilitar

o trabalho do professor e também acabar com a ideia de que o aluno depende do docente

para receber conhecimentos, na verdade tem-se a proposta de que o professor pode ser

visto como um intermediador/orientador do assunto. Na aula de laboratório, seguindo

a metodologia tradicional, passamos por um grande desgaste pois vários cuidados e pre-

cauções devem ser tomadas, principalmente para aqueles que tem a aula prática como

algo novo. Com a sala de aula invertida, esse processo é facilitado e a aula se desenvolve

de forma mais conclusiva para alcançarmos os objetivos propostos, não quer dizer, que

não podemos ter problemas, mas a utilização da metodologia nos mostra uma melhora de

desempenho em uma parte maioritária da sala por dada melhor forma de utilizar o tempo

de estudo, isso quando se compara a uma aula dada pelo método dito como tradicional.

Para um breve resumo de aplicação do produto, segue-se uma sequência de cinco

passos, onde cada passo não caracteriza uma aula, sendo assim, a aplicação pode durar

mais ou menos tempo, isso dependerá da disponibilidade do professor e do envolvimento

dos alunos com a proposta em questão.

1o Passo: Disponibilizar aos alunos materiais prévios, para que os mesmos venham

para aula com pré-conceitos do conteúdo que será abordado;

2o Passo: Na sala de aula temos discussões em grupos ou até mesmo englobando a

sala inteira, sobre respostas e situações trazidas pelos alunos baseadas no questionário

norteador, nesse momento o professor é apenas um aguçador e organizador da discussão;

3o Passo: Leva-se os alunos para o laboratório, analisando o desenvolver experimental

dos grupos e percebendo que os mesmos conseguem relacionar de forma mais fácil os

conteúdos discutidos em sala de aula, sendo que terão em mãos um roteiro, mas esse não

será um roteiro fechado e sequencial, mas simplesmente dará instruções para os alunos

desenvolverem a atividade com uma liberdade de estudo maior;

4o Passo: Retorna-se à sala de aula, retoma-se o conteúdo desenvolvido nos materiais
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prévios e na aula de caráter experimental, e se dá um fechamento dos conceitos, aparando

alguns erros que sobraram durante o processo da aula;

5o Passo: Fechamos o processo de aplicação do produto educacional, com uma avalia-

ção contendo exerćıcios de fixação, uma avaliação qualitativa da participação dos alunos

nas discussões em sala e no laboratório, e uma auto avaliação onde teremos um retorno

do quanto e o quê o aluno aprendeu, das dificuldades superadas e se o grupo conseguiu

relacionar seu cotidiano com o conteúdo ensinado na disciplina de F́ısica.

Nessa parte do produto educacional, temos os links dos v́ıdeos dispońıveis na internet

(Plataforma YouTube) e simulações computacionais dos fenômenos f́ısicos, as perguntas

norteadoras de discussão que foram chamadas de“Esquentando os motores da F́ısica”e um

roteiro experimental que vai ser utilizado em laboratório. Os assuntos estão separados

conforme o conteúdo que será discutido no bimestre em questão, no nosso caso, para

o 1o Bimestre temos CALOR ESPECÍFICO E CAPACIDADE TÉRMICA e para o 2o

Bimestre temos PROCESSOS DE TRANSMISSÃO DE CALOR.

A.1 Calor espećıfico e Capacidade Térmica

1.1 - Questionário Esquentando os motores da F́ısica

Responda as questões abaixo, usando apenas seus conhecimentos gerais em F́ısica e

pelo conteúdo que foi introduzido em sala de aula por seu professor. A proposta é que as

perguntas sejam respondidas e levadas na próxima aula para que façamos uma discussão de

conceitos, esclarecendo eventuais dúvidas e clarificando quaisquer problemas conceituais

que sejam levantados.

1. Verdadeiro ou Falso? A temperatura é uma medida de energia cinética total de uma

substância.

2. Suponha que você aqueça 1 litro de água no fogo por um certo tempo, e que sua

temperatura se eleve em 2oC, se você colocar 2 litros de água no mesmo fogo no

mesmo tempo, em quanto se elevará a temperatura?

3. Quando uma bola de gude veloz colide com um punhado de bolas de gude lentas,

espalhando-as, normalmente a bola de gude originalmente veloz torna-se mais rápida
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ou mais lenta? O que perde energia cinética e o que ganha energia cinética, a bola

de gude inicialmente veloz ou as que eram inicialmente lentas? Como essas questões

se relacionam com o sentido da transferência do calor?

4. Uma tachinha de ferro e um grande parafuso também de ferro são retirados de

um forno quente. Eles estão vermelhos de tão quentes e se encontram à mesma

temperatura. Quando forem mergulhados em recipientes idênticos, com água nas

mesmas temperaturas, qual deles elevará mais a temperatura da água?

5. O que possui maior calor espećıfico, a água ou a areia?

6. Por que um pedaço de melancia se mantem frio por peŕıodos de tempos mais longos

do que sandúıches, depois que ambos são retirados de uma cesta de piquenique, em

um dia quente?

7. O nordeste do Canadá e grande parte da Europa recebem praticamente a mesma

quantidade de luz solar por unidade de área. Por que, então, a Europa tem invernos

mais rigorosos?

8. Por que a temperatura é mais estável em massas de terra cercadas por grandes

volumes de água?

1.2 - Link para os v́ıdeos pré – aula

Os v́ıdeos são de utilidade publica e estão dispońıveis para qualquer público que tenha

acesso a um computador ou celular com conexão de internet. Os v́ıdeos abaixo fazem

parte de um conjunto de materiais de pesquisa do Grupo Espaço Ciência e Tecnologia da

Universidade Estadual do Rio de Janeiro.

O primeiro v́ıdeo abordará passos de como determinar a Capacidade Térmica do ca-

loŕımetro que será utilizado na continuidade do experimento.

Vı́deo 1 - https://www.youtube.com/watch?v=i6dOMJW90xo&t=146s

O segundo v́ıdeo nos trás a ideia de como determinar o calor espećıfico de um corpo

de prova, que será nosso objetivo na segunda parte do experimento.

Vı́deo 2 - https://www.youtube.com/watch?v=x96WI5Yb-cc

1.3 - Link para as simulações computacionais
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Discutindo Capacidade Térmica, relacionando massa e variação de temperatura.

Link 1 - http://www.if.ufrgs.br/ leila/calor5.htm

Caracterizando o que é calor espećıfico.

Link 2 - http://www.if.ufrgs.br/ leila/calor4.htm

1.4 - Roteiro de Laboratório

Objetivo:

- Verificar experimentalmente o conceito de equiĺıbrio de térmico;

- Medir a capacidade térmica do caloŕımetro utilizado na experimentação;

- Medir o calor espećıfico dos materiais dispońıveis.

1.4.1 - Determinação da capacidade térmica do caloŕımetro

Procedimentos

Seguindo as orientações discutidas em sala, os v́ıdeos visualizados pelo grupo, as res-

postas das questões direcionadas “Esquentando os motores da F́ısica”, vocês vão realizar

a primeira parte da experimentação, para determinar a capacidade do caloŕımetro em

questão, esse instrumento que pode ser dito como um isolador de calor por conta de suas

paredes de isopor. A tabela A.1 serve para direciona-los e facilitar a tomada de dados

durante o experimento. Bom Trabalho.

1.4.2 - Determinação do calor espećıfico de sólidos pelo método de misturas

Procedimentos

Agora seguindo o procedimento experimental, vamos determinar o calor espećıfico de

três sólidos que estão dispostos na bancada de cada grupo, lembre-se que essa é uma

caracteŕıstica de cada material e, portanto, vão absorver/liberar calor cada um de uma

forma, seja mais ou menos rápida sua variação de temperatura.

Lembre-se que é nesse processo que calculamos a quantidade de calorias que um ali-

mento libera para nosso organismo, então podemos determinar esse valor? Depois de

realizar o experimento pense como podeŕıamos fazer isso para um amendoim ou até para

uma folha de alface, óbvio que devemos lembrar que o processo de digestão envolvem

vários fatores f́ısicos e principalmente qúımicos, portanto estou tomando esse exemplo só

para aguçar o pensamento de vocês.

Considere a temperatura inicial do sólido igual a temperatura do ambiente onde a

experimentação está sendo realizada.
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APÊNDICE A. UTILIZANDO SALA DE AULA INVERTIDA EM AULAS DE . . .

massa (g) calor espećıfico (cal/goC) Ti Tf �T

Caloŕımetro - - - - -

Água 1 - - - - -

Água 2 - - - - -

Tabela A.1: Tabela do Experimento de Determinação de Capacidade Térmica.

massa (g) calor espećıfico (cal/goC) Ti Tf �T

Caloŕımetro - - - - -

Água - - - - -

- - - - - -

Tabela A.2: Tabela do Experimento para Determinar o Calor Espećıfico dos Sólidos.

A.2 Processos de Transmissão de Calor

2.1 - Questionário Esquentando os motores da F́ısica

Responda as questões abaixo, usando apenas seus conhecimentos gerais em F́ısica

e pelo conteúdo que foi introduzido em sala de aula por seu professor. A proposta é

que as perguntas sejam respondidas e levadas na próxima aula para que façamos uma

abordagem mais clara e definitiva de conceitos que possivelmente podem gerar dúvidas e

questionamentos bem proveitosos.

1. Em regiões desérticas quentes durante o dia e frias durante a noite, as paredes das

casas frequentemente são feitas de argila. Por que é importante que as paredes de

argila sejam grossas?

2. Você consegue manter seus dedos ao lado da chama de uma vela sem se queimar,

mas não pode mantê-los em cima da chama. Por quê?

3. Algum desses objetos não emite energia radiante? (1) O Sol; (2) A lava de um

vulcão; (3) Carvões em brasa; (4) Seu livro de F́ısica

4. Se um bom absorvedor de energia radiante fosse um mal emissor, como sua tempe-

ratura se compararia com a temperatura de sua vizinhança?
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5. Carlos acende um maçarico de propano em seu celeiro numa manhã fria, e aquece o

ar até 20oC. Por que, então, ele ainda sente frio?

6. É mais eficiente pintar um aquecedor solar para água em sua casa de cor preta ou

de cor prateada?

7. Qual é provavelmente mais fria: uma noite estrelada ou uma noite sem estrelas?

8. Assim como uma x́ıcara de chá quente perde calor mais rapidamente do que uma

x́ıcara de chá morno, seria, então, correto dizer que a x́ıcara de chá quente esfriará

até a temperatura ambiente antes da outra?

9. que acaba acontecendo com a energia solar que incide na Terra?

10. O que significa dizer que o Efeito Estufa é uma válvula unidirecional?

2.2 - Link para os v́ıdeos pré – aula

O primeiro v́ıdeo vai justamente demonstrar a relação de propagação do calor em

sólidos com relação ao tempo de propagação

Vı́deo 1: https://www.youtube.com/watch?v=dazOL4t9uFQ

O segundo v́ıdeo mostrará o processo de convecção acontecendo num ĺıquido, esses

com colorações diferentes pra ficar mais fácil a visualização das correntes de convecção.

Vı́deo 2: https://www.youtube.com/watch?v=dkZaiedR ww

O terceiro v́ıdeo nos mostra uma experimentação feita por alunos de ensino médio,

com materiais de baixo para mostrar a diferença de temperatura em corpos que recebem

energia térmica por radiação, mas tem suas variações de temperatura acontece em tempos

diferentes por conta da coloração dos recipientes.

Vı́deo 3: https://www.youtube.com/watch?v=o-LxdPUV57c

2.3 - Link para as simulações computacionais

Analisando o processo de condução térmica em um material e o tempo que a propa-

gação do calor ocorre.

Link 1: http://www.if.ufrgs.br/ leila/conducao1.htm

Veja o espectro eletromagnético emitido por um corpo com relação a sua temperatura

Link 2: https://phet.colorado.edu/sims/blackbody-spectrum/blackbody-spectrum pt BR.html
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2.4 - Roteiro de Laboratório

Objetivo:

- Analisar experimentalmente os três processos de transmissão de calor: Condução,

Convecção e Irradiação;

- Desenvolver a prática e meios experimentais para explicar situações do dia a dia.

2.4.1 - Determinar a relação condução térmica com o tempo de queda dos

pregos

Em sua bancada encontram-se pregos, duas placas de metais diferentes e béqueres para

usar como apoio e velas. Desenvolva a experimentação, utilizando as discussões anteriores,

respostas do questionário “Esquentando os motores da F́ısica”, v́ıdeos e simulações. Tome

muito cuidado com o manusear da vela acessa e sua cera quente.

Use o cronometro de seu aparelho celular para medir o tempo de queda dos pregos

e com auxilio de um programa de computador, monte um gráfico simples de tempo de

queda por prego (T x pregos).

2.4.2 - Demonstrar correntes de convecção

Nessa segunda parte do desenvolvimento experimental, vamos analisar as correntes

de convecção, fazendo com que você, aluno, pense o porquê um ar condicionado de alta

eficiência está localizado na região de cima de uma sala ou o porque um aquecedor tem

que estar localizado no chão do ambiente para que seu funcionamento seja eficaz.

Pense nas situações acima discutidas e nos v́ıdeos utilizados anteriormente e demonstre

com água, leite, um canudo e uma vela as correntes de convecção sendo formadas, esboce

através de um desenho o que conseguiu observar

2.4.3 - Comprovar a chamada Lei de Stefan Boltzmann na irradiação

Para finalizar a análise experimental, temos duas latas, uma pintada de tinta branca e

a outra com tinta preta, dois termômetros e uma base de madeira com um soquete ligado

a uma lâmpada incandescente.

Comprovem e mostrem se existe alguma diferença na absorção/emissão de energia por

conta das latas estarem pintadas de cores diferentes e com o uso dos termômetros façam

a medida das temperatura em um intervalo de tempo.

Para melhor analisar os dados montem um gráfico da temperatura (T) em relação ao

tempo (t) para cada lata, evidenciando os efeitos da radiação.
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Tomem cuidado para que ambas as latas estejam recebendo mesma quantidade de

energia térmica emitida pela lâmpada.

A.3 Estrutura de uma Śıntese de Laboratório com

Processo Avaliativo

Quando falamos de śıntese, temos algo mais resumido do que um relatório cientifico,

mas que não deixa a desejar e deve ser rico em detalhes quando se fala da descrição

experimental e da autonomia do grupo no desenvolver da experimentação.

PARTES DE UMA SÍNTESE:

1. CABEÇALHO

Nome e śımbolo do colégio; Nome completo dos alunos participantes do grupo;

Número dos mesmo (caso tenham); Série; Data da Realização do Experimento e

Data da Entrega da Śıntese.

2. TÍTULO DO EXPERIMENTO REALIZADO

3. OBJETIVO DO EXPERIMENTO

Em forma de texto corrido e conclusivo.

4. LISTA DE MATERIAIS E ESPECIFICAÇÕES

5. DESCRIÇÃO EXPERIMENTAL

6. TABELAS

7. CONTAS

8. COMPARAÇÕES DOS RESULTADOS ENCONTRADOS COM VALORES QUE

ESTÃO NAS BIBLIOGRAFIAS DE CONSULTA

9. CONCLUSÃO DO EXPERIMENTO

Formatação:
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1. Fonte Arial, Tamanho da Fonte: 12, Justificado, Espaçamento 1,0 sem espaço entre

parágrafos.

2. Se pesquisarem em algum site, preciso também do link do site, contendo hora e data

de acesso, para evitar plágios.
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