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Introdução
Uma das grandezas fundamentais para a física é a velocidade, que corresponde à rapidez com que
um movimento é realizado, relacionando a variação da posição no espaço em relação ao tempo.
Na oitava série os alunos tem seu primeiro contato com a física, sendo importante a contextualização
da física com o seu dia-a-dia, para que possam ir além da memorização de conceitos.
Objetivos
- Desenvolver uma atividade prática visando o entendimento sobre o conceito de velocidade;
- Possibilitar que a física vá além da conceituação, trazendo aplicações práticas do conteúdo.
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Estratégias:
-Dividir os alunos em duplas e levá-los ao pátio.
- Realizar a atividade de corrida e, após conduzi-los à sala de aula para que possam realizar os
cálculos da velocidade.
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Materiais
Trena, cronômetro, quadro e caneta.
Desenvolvimento
Dividiremos os alunos em duplas, após falaremos sobre velocidade e levaremos eles ao pátio da
escola; lá iremos propor que meçam um espaço de 20 metros e orientaremos pra que decidam qual
o integrante da dupla que irá correr, o outro anotará o tempo lido no cronômetro. Após todas as
duplas tiverem efetuado a corrida e anotado o tempo retornaremos a sala de aula, onde os alunos
calcularão a velocidade auxiliados por nós bolsistas.

Avaliação
A avaliação será realizada durante a atividade e após os cálculos.
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