
 

 

 

 

Título do Produto: Acelerando na Construção dos Conceitos 

Objetivo: Contextualizar a aceleração média, bem como percebê-la em nosso 

cotidiano. 

Descrição da Atividade: Foi feito primeiramente uma retomada com os alunos 

dos assuntos necessários para abordagem da oficina. Logo após, foi entregue 

um cronograma com o desenvolvimento de experimentos, que deveriam ser 

realizados em 4 grupos, porém, toda a aula deveria presenciar. A aula dividiu-

se, e as atividades foram definidas mediante sorteio. Os experimentos foram 

denominados da seguinte forma: Atividade 1. Taca-lhe pau nesse carrinho, 

onde os alunos deveriam traçar uma trajetória e um piloto deveria operar o 

carrinho de controle remoto. O grupo deveria tirar os dados da dinâmica, neste 

caso, o tempo, a distância percorrida, e assim encontrar a velocidade e depois 

a aceleração média. Atividade 2. Formiga atômica, neste experimento os 

alunos deveriam fazer uma formiga andar sobre um barbante, e calcular 

também a velocidade média atingida pela formiga, tendo como princípio a 

coleta de dados prévia. Atividade 3. Futebol de sala de aula, nesta atividade 

dois alunos do grupo deveriam participar onde um chutaria e o outro atacaria a 

bola, determinando previamente a distância, e coletando os dados para que 

fosse possível calcular a velocidade média da bola naquela trajetória. 4. Avião 

sem asa, neste experimento simples, os alunos deveriam construir um avião de 

papel, e determinar a trajetória, para que, como anteriormente, coletassem os 

dados e pudessem encontrar a velocidade média. 

Análise dos Resultados e Reflexão: Foi considerada bem significativa a 

intervenção junto aos alunos, porém, percebe-se que eles encontram grandes 

dificuldades na área de matemática que está intimamente ligada ao ensino de 

Física. No entanto, de maneira geral foi possível visualizar uma melhor 

compreensão do assunto após os experimentos. 



Também em relação a aplicação das oficinas pibidianas, os professores 

relatam que os alunos apreciam bastante estas atividades, e que inclusive elas 

são assuntos de rodas de conversa dos próprios alunos. 

 

Referências: Barros, Carlos, Ciências: física e química/Carlos Barros, Wilson 

Roberto Paulino. São Paulo: Ática, 2004. 
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