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TEMAS DE ASTRONOMIA ATRAVÉS DE ATIVIDADES DEMONSTRATIVAS 

Francelina Elena Oliveira Vasconcelos 

Sala 2103 / Unipampa / Campus Bagé 

Resumo 

É na busca de incentivar a abordagem de tópicos de Astronomia com alunos 

do Ensino Fundamental que estamos propondo uma oficina através de 

demonstrações simples e de baixo custo. Serão propostas atividades que 

permitam perceber as relações de tamanho e distâncias entre os astros e uma 

visão mais concreta quanto às proporções do sistema solar e, pela montagem 

do sistema Sol-Terra-Lua a explicação de fenômenos astronômicos básicos 

tais como: dia e noite, duração do dia e da noite, estações do ano, fases da lua 

e eclipses. Aos participantes da oficina, organizados em grupos de até cinco 

componentes, será distribuído um guia que, além de representar uma 

alternativa às limitações dos livros didáticos disponíveis nas escolas, 

possibilitam melhor compreensão de alguns fenômenos do nosso cotidiano. 

Após discussão sobre as atividades desenvolvidas ocorrerá uma sessão no 

planetário itinerante da UNIPAMPA. 

Imagens da oficina:  

 

Organizando o espaço.  
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Oficineiros com a mão na massa. 

  
Oficineiros com a mão na massa. 
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OFICINA APRENDENDO EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS 

Vanessa Fonseca de Souza Rodriguez 

Estação de Tratamento – Daeb/Bagé 

Resumo 

Conhecer uma estação de tratamento de água e reconhecê-la como um 

espaço de formação complementar e interdisciplinar e assim entender seu 

potencial na construção do conhecimento do aluno. A oficina será realizada na 

Estação de tratamento de água, inicialmente os participantes responderão um 

questionário. Dando inicio a visita os participantes conhecerão todo o processo 

de tratamento da água e receberão um bloco para anotações sobre os 

assuntos que poderão ser trabalhados naquele espaço. Para finalizar irá ser 

realizada uma aula expositiva-dialogada sobre educação em espaços não 

formais encerrando com uma conversa sobre os apontamentos realizados 

durante a visita.  

Registro fotográfico:  
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APRENDENDO A UTILIZAR A FERRAMENTA DE VÍDEO ANÁLISE 

TRACKER PARA O ENSINO DE FÍSICA 

Ana Cláudia Wrasse Salazart 

Sala 1204/ Unipampa/ Campus Bagé 

Resumo 

Esta oficina tem como objetivo incentivar professores utilizarem o computador 

(tecnologias) no ensino de Física. Sabe-se da necessidade de inserir as novas 

tecnologias no cotidiano de sala de aula da importância destas serem úteis 

para auxiliar aprendizagem dos alunos. O software a ser utilizado é o Tracker, 

ele é uma ferramenta que permite analisar movimento quadro a quadro de um 

vídeo, marcando os pontos das suas trajetórias e os instantes de tempo 

correspondentes. O software Tracker constrói representações gráficas da 

situação, por exemplo, gráficos de posição por tempo, velocidade por tempo e 

aceleração por tempo. A partir de uma trajetória delineada pelo conjunto de 

pontos que são marcados sobre a tela, mediante uma referência de 

comprimento. Além da análise dos dados que se retiram das cenas de um 

vídeo (vídeo análise), é possível, também, fazer uma análise teórica com o uso 

de modelo teórico para a situação apresentada. Isso possibilita o confronto 

entre os resultados de uma análise teórica com os resultados obtidos de uma 

análise dos fatos, enriquecendo a compreensão da situação apresentada e as 

diferenças de abordagens da situação. Cada grupo de professores fará uma 

tomada de vídeo e realizará a análise do movimento escolhido, através de 

sorteio, e apresentará os resultados aos colegas participantes da oficina. 

Registro Fotográfico  

 

Oficinando. 
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MEDIDAS ELÉTRICAS E PLACA PROTOBOARD NO ENSINO DE FÍSICA 

Marcelo Martins 

Sala 1306/ Unipampa/ Campus Bagé 

Resumo 

As atividades práticas em laboratórios devem servir como agentes potencializadores no 

processo de ensino aprendizagem e por isso devem ser exploradas de forma a levar o 

educando a levantar hipóteses, verificar possíveis erros e buscar soluções frente aos 

desafios propostos. Nesse sentido a oficina proposta se estrutura como uma forma 

viável e de baixo custo para que professores do Ensino Médio, orientados por 

documentos oficiais como os PCNs, estruturem atividades práticas que venham a 

subsidiar e enriquecer a prática pedagógica. Os objetivos de aprendizagem da oficina 

contemplam desde a montagem de circuitos elétricos em uma matriz de contatos 

(protoboard), estabelecimento de circuitos simples com Leds e resistores associados em 

série, realização de testes de continuidade utilizando o multímetro, realização de 

medidas de corrente elétrica e resistência elétrica em circuitos simples até um 

estabelecimento de relações entre a variação da corrente elétrica em função da variação 

da resistência elétrica. 

Registro Fotográfico  
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UEPS DE QUÍMICA ORGÂNICA 

Sabrina Souza 

Sala 1206/ Unipampa/ Campus Bagé 

Resumo 

A Aprendizagem em Química requer contextualização, interdisciplinaridade e 

principalmente a aquisição de conhecimentos que capacitem os estudantes para 

interferir ativamente no meio em que habitam. No entanto, o conhecimento que se 

difunde no ensino tradicional da Química é o de transmissão de informações, 

definições, regras, memorização de fórmulas e conceitos, atividades essas, 

desconectadas com a vivência dos alunos e os fatos do dia-a-dia. Este fato torna-se mais 

crítico ainda no ensino da Química Orgânica, uma vez que este evidencia apenas a 

escrita de nomenclatura e suas respectivas fórmulas. Imaginando tornar o ensino de 

Química Orgânica significativo, esse minicurso tem como objetivo apresentar uma 

proposta de Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) de Química 

Orgânica que evidencia assuntos não discutidos nessa etapa de ensino, tais como 

Astronomia, Radioatividade, Mecânica Quântica e Nanotecnologia através de 

abordagens contextualizadas, a fim de capacitar os alunos a tomarem suas próprias 

decisões em situações problemas, contribuindo para o desenvolvimento do educando 

como pessoa humana e como cidadão.  
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Oficinando. 


