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Capacitar o estudante a abordar um problema científico. Habilitar a elaboração de análises, hipóteses,
experimentação e reflexão sobre os resultados obtidos.

Realização de experimentos acessíveis ou de baixo custo através de uma abordagem investigativa. Exercício
de experimentação em sala de aula abordando tópicos de introdução à física.

Estímulo à reflexão acerca do problema, à identificação das grandezas relevantes, à elaboração de hipóteses e
modelos, ao trabalho em equipe, à reflexão acerca dos erros e acertos, e à reformulação das hipóteses.

Introdução à atividade experimental sob uma perspectiva investigativa. Realização de medidas, análise
dimensional, gráficos, confecção de relatórios. Introdução a ferramentas digitais como planilhas, softwares
gráficos, tratamento de vídeos, e uso de dispositivos móveis como instrumento de investigação (câmera,
acelerômetro, bússola, e outros).

1. INTRODUÇÃO
1.1 Discussão sobre o método científico e a importância da atividade experimental
1.2 Ferramentas do processo científico (observação, discussões, inferências, previsões, controle de variáveis,
formulação de hipóteses, coleta e interpretação de dados, modelagem)
1.3 Variáveis independentes e dependentes
1.4 Análise dimensional (sugestão: exercícios em sala)
1.5 Análise gráfica de comportamentos lineares (sugestão: exercícios em sala)
1.6 A estrutura de relatórios científicos
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2. ATIVIDADES EXPERIMENTAIS COM ENFOQUE INVESTIGATIVO EM ÓPTICA
2.1 Como se forma uma imagem no espelho?
2.1.1 Experimento com espelho plano ou associação de espelhos; construção de um periscópio, caleidoscópio
ou túnel/espelho infinito

2.2 Como se comporta a luz ao atravessar diferentes meios?
2.2.1 Experimento do deslocamento aparente de um objeto ou feixe de laser devido à refração da luz, ou da
garrafa que desaparece usando glicerina

2.3 Como funciona uma câmara escura (cinema) na caixa? (sugestão)

2.4 Como funciona uma lente de aumento? (sugestão)
2.4.1 Experimento de construção de uma lupa caseira usando garrafa pet, ou balão, bulbo de lâmpada, água e
arame, ou gota de água

3. ATIVIDADES EXPERIMENTAIS COM ENFOQUE INVESTIGATIVO EM OSCILAÇÕES E
ONDAS
3.1 O que é o som?
3.1.1 Experimento com uma corda ou mola de encadernação: ondas propagantes e estacionárias; extremidade
da corda fixa ou solta
3.1.2 Experimento de figuras de Lissajous com voz utilizando latas, bexiga, laser pointer e um fragmento de
espelho/CD (sugestão)

3.2 Qual a relação da física com a música?
3.2.1 Experimentos com instrumentos musicais ou tubos com água empregando aplicativos geradores e de
detecção de frequências.

3.3 Por quê o balanço vai e volta? (sugestão)
3.3.1 Experimento do pêndulo simples através de videoanálise
3.3.2 Previsões sobre as variáveis que influenciam o período de um pêndulo e estudo via análise dimensional
3.3.3 Experimento de ressonância utilizando vários pêndulos de diferentes comprimentos amarrados em uma
haste de metal, e um pêndulo na extremidade introduzindo uma frequência de oscilação

4. ATIVIDADES EXPERIMENTAIS COM ENFOQUE INVESTIGATIVO DE DINÂMICA
4.1 Previsão sobre o que acontece com um objeto pendurado no retrovisor se o carro freia
4.1.1 Experimentos com acelerômetro de celular ou construção de um acelerômetro caseiro usando uma boia
de isopor presa por um fio dentro de uma garrafa pet com água
4.1.2 Previsão sobre o que ocorreria se fosse um balão de hélio preso dentro de um carro freando

4.2 Quem cai mais rápido, a bola leve ou pesada?
4.2.1 Experimento de queda livre através de videoanálise; experimento da queda de dois corpos de massas
distintas dentro de um recipiente transparente através de videoanálise

4.3 Previsão sobre como funciona a força de uma mola (sugestão)
4.3.1 Experimento pendurando diferentes massas na mola com análise gráfica

4.4 Como funciona o cone anti-gravidade? (sugestão)
4.4.1 Experimento do duplo cone anti-gravidade que sobe a ladeira e seu funcionamento
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5. ATIVIDADES EXPERIMENTAIS COM ENFOQUE INVESTIGATIVO DE
ELETROMAGNETISMO
5.1 Eletricidade produz magnetismo? Como seria o campo magnético de um fio? E de uma bobina?
5.1.1 Experimento de Oersted usando pilha/bateria, cabos, bússola

5.2 Qual a ação de um ímã sobre uma carga elétrica?
5.2.1 Experimento usando um pêndulo formado por uma esfera de alumínio

5.3 Como gerar energia a partir de ímãs?
5.3.1 Experimento de construção do motor homopolar e seu funcionamento
5.3.2 Experimento de construção do motor elétrico, usando ímã, bobina e pilha (sugestão)

6. ATIVIDADES EXPERIMENTAIS COM ENFOQUE INVESTIGATIVO EM CINEMÁTICA
6.1 O que é velocidade média e instantânea?
6.1.1 Experimento de movimento retilíneo uniforme utilizando videoanálise para estudo da velocidade ou
experimento com o trilho de ar para estudo do conceito de limite através de intervalos reduzidos

6.2 O que é aceleração?
6.2.1 Experimento de movimento retilíneo uniforme versus uniformemente acelerado utilizando videoanálise
e análise gráfica
6.2.2 Experimento de queda livre de um objeto com e sem resistência do ar utilizando videoanálise e análise
gráfica (sugestão)

7. ATIVIDADES EXPERIMENTAIS COM ENFOQUE INVESTIGATIVO DE FÍSICA MODERNA
7.1 Toda luz branca é igual?
7.1.1 Experimento de construção de um espectroscópio utilizando um tubo de pvc e cd. Estudo dos espectros
de uma lâmpada incandescente, fluorescente e do flash de LED
7.1.2 Experimento de como produzir luz negra utilizando uma câmera LED de celular (sugestão)
7.1.3 Como produzir luz em uma lâmpada fluorescente e eletrização por atrito (sugestão)

8. ATIVIDADES EXPERIMENTAIS COM ENFOQUE INVESTIGATIVO DE TERMODINÂMICA
8.1 Como gerar energia usando o vapor de água?
8.1.1 Experimento de giro de uma ventoinha (usina térmica) com lata de refrigerante, vela ou giz com álcool
8.1.2 Experimento de barquinho a vapor (barquinho pop pop) com lata de refrigerante, caixa tetrapak, vela e
canudinho (sugestão: projeto)
8.1.3 Como fazer um motor de Stirling caseiro (sugestão: projeto)
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