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APRESENTAÇÃO 

Como professora de Física do ensino médio e fundamental da rede particular, tenho 

testemunhado o investimento de algumas escolas em tecnologias, com o objetivo de 

potencializar a aprendizagem. No entanto, há uma série de fatores de ordem não material que 

podem desestimular os alunos em seu processo de aprendizagem.  

Em minha experência tenho observado um número considerável de alunos com uma 

imagem prévia negativa da Física, alimentada por influência da mídia, de amigos ou mesmo da 

família. Eles também têm dificuldade em reconhecer conceitos, realizar operações matemáticas 

básicas e estabelecer as conexões necessárias à análise da situação. Tal fato impede a 

organização de dados, pelo aluno, para a construção e desenvolvimento de estratégias na busca 

da solução de problemas. Outro fator é que o professor precisa atender a turmas com um número 

elevado de estudantes, e o tempo de aula é insuficiente para o atendimento individual, o que 

dificulta o estabelecimento de conexões, acentuando a crença do aluno na própria incapacidade 

de aprendizagem independente.  

A escola e o professor devem buscar propostas pedagógicas conectadas à realidade do 

aprendiz, para que o mesmo não atue como indivíduo passivo no processo de aprendizagem, 

mas que faça parte de um diálogo (FREIRE, 2017). Em sala de aula é necessária a interação e 

o sentimento entre aprendiz, professor, matéria de ensino e contexto.Um aluno aprende de um 

jeito próprio, a interação com os colegas desenvolve nele a capacidade de consolidar o saber e 



 
 

 

entender o ponto de vista do outro, acelerando o seu desenvolvimento cognitivo e interpretação 

de mundo (MEIRIEU, 2002).  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), entender o mundo de 

modo organizado e racional só é possível quando adquiridas as competências que vêm com o 

conhecimento das Ciências da Natureza, e que dão ao aprendiz a capacidade de 

representar/comunicar, investigar/compreender e contextualizar socialmente. (BRASIL, 2006) 

Para Moreira, Caballero e Rodriguez (1997) é necessário que o ensino de Física, assim 

como as demais componentes curriculares do núcleo de Ciências da Natureza, esteja 

relacionado com a investigação. Se o estudante está habilitado para a pesquisa, ele é capaz de 

implementar estratégias na procura de respostas, estabelecer conexões entre os conhecimentos 

prévios e os novos conceitos, desenvolver uma atitude reflexiva e autocrítica diante dos erros 

que inevitavelmente ocorrerão.  

 Bachelard (1996) também fala da importância da ruptura, em que há o constante e árduo 

trabalho de desconstrução e reconstrução de ideias no desenvolvimento da aprendizagem 

crítica, questionadora, não apenas significativa. Esse processo depende da disposição do aluno 

em querer aprender e, nesse sentido, um caminho é o trabalho em grupos, utilizando situações 

problema com temas abrangentes e atuais.   

A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), ou Problem Based Learning (PBL), é 

uma proposta de trabalho para o desenvolvimento da metacognição do aluno. Ela se utiliza de 

temas atuais para motivar o aprendiz a adotar um comportamento interessado e participativo, 

em um ambiente colaborativo e que permite a cooperação, através do respeito e 

compartilhamento de ideias. (RAINE; SYMONS, 2005)  

O fascínio que temos sobre a origem e estrutura do Universo também motiva o aprendiz,  

logo é coerente introduzir o estudo da Mecânica no contexto da Astronomia, associando o tema 

estruturador Universo, Terra e Vida ao tema Movimentos: Variações e Conservações, citados 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. As novas descobertas espaciais, o uso dos telescópios, 

a descrição dos movimentos dos planetas, dos satélites e os efeitos das interações gravitacionais 

sempre causaram interesse ao indivíduo. E com esse interesse fica mais fácil entender 

fenômenos do nosso cotidiano que envolvem movimentos como o dia e a noite, as fases da Lua, 

os eclipses e o fenômeno das marés. (BRASIL, 2006) 

Tradicionalmente o estudo da mecânica inicia-se com conteúdos de Cinemática, 

enfatizando-se os aspectos matemáticos, como gráficos, vetores e a caracterização de 

movimentos, sem que estes surjam como uma necessidade dos alunos de explicar fenômenos 

observados. Por outro lado, por meio da Astronomia, explicar os fenômenos observados no céu 



 
 

 

exige do aluno o entendimento do conceito de quantidade de movimento e de sua conservação. 

Isto permite que o aluno explore o caráter vetorial dessa grandeza, desenvolvendo o 

conhecimento em uma atitude investigativa. 

A proposta desse trabalho é desenvolver uma sequência didática para a aprendizagem 

do conceito de Momento Linear em contextos da Astronomia, como no estudo dos movimentos 

dos corpos celestes e de suas interações, associando-o, sempre que possível, à contextualização 

histórica e às tecnologias atuais.  Através da metodologia da ABP, a ideia principal é abordar 

problemas baseados em situações do mundo real, abrangentes e atuais, envolvendo a 

Astronomia.  

Para estimular, em conjunto com os alunos, um canal de comunicação, uma estratégia 

de construção de vínculos e ferramentas diversificadas compõem a aplicação desse produto: 

vídeos, tutoriais, texto com imagens em quadrinhos, construção de mapas conceituais, 

realização de métodos investigativos, debates e participação no jogo Você é um astro ingênuo?. 

O objetivo final é compartilhar conhecimentos, desenvolver novos conceitos e propor soluções 

para situações problemas.  
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1 APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS (ABP) – PROBLEM BASED  

LEARNING (PBL)  

 

Esta seção apresenta a história, as características e as etapas da ABP. 

 

1.1 A História da ABP 

 

A Aprendizagem Baseada em Problemas surgiu como uma ferramenta inovadora, 

apresentando uma abordagem metodológica de ensino e aprendizagem que ressalta a interação 

e a investigação. A Universidade McMaster em Ontário, Canadá, foi a primeira a incorporar a 

ABP em seu currículo, em escolas médicas de pós-graduação, nas décadas de 1960 e 1970, com 

a intenção de que os profissionais da área de saúde tivessem acesso a uma formação inovadora, 

permanente e continuada após a graduação. Havia também a necessidade de aliar a teoria à 

prática nos trabalhos clínicos, durante a graduação. Esse método foi inspirado no modelo  de 

ensino aplicado na escola de Direito de Harvard, na década de 1920, e no de medicina da 

Universidade Case Western Reserve nos Estados Unidos, por volta de 1950. (RIBEIRO, 2010) 

Segundo Raine e Symons,  

 

A ABP (Aprendizagem Baseada em Problemas) é um método de ensino 

centrado no estudante em que os alunos aprendem a investigar problemas do 

mundo real e, trabalhando em grupos, buscam as ferramentas necessárias para 

resolvê-los. (RAINE; SYMONS, 2005, p. 3) 
 

No Brasil, a Universidade Estadual de Londrina foi a pioneira na implantação do PBL 

como método de ensino em 1997. Com o desenvolvimento das grandes redes de comunicação, 

a Aprendizagem Baseada em Problemas deixou de ser um método exclusivo da classe médica 

ou do ensino superior e, desde então, é “[...] considerada uma nova forma de ensinar e aprender 

que pode se contrapor aos métodos tradicionais de ensino e aprendizagem.” (MUNHOZ, 2015, 

p. 123)  

Atualmente, inúmeros trabalhos de pesquisa em ambientes colaborativos são realizados 

com ABP, que encontra na Pedagogia Ativa de John Dewey a inspiração para a aprendizagem 

significativa a partir de situações problema reais. Dewey acreditava que a cognição de um aluno 

era estimulada a partir de situações reais de seu cotidiano, mobilizando a prática da 

investigação, análise crítica e resolução criativa dos problemas. (SOUZA; DOURADO, 2015)  

Para Raine e Symons (2005), ABP tem passado por adaptações à medida que é aplicada, 

mas também vem sendo utilizada em uma série de abordagens: Aprendizagens Baseadas em 
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Projetos, Aprendizagem Baseada em Contextos, Aprendizagem Baseada em Casos e 

Aprendizagem Baseada na Investigação. As situações provocadoras iniciais vão desde cenários 

de problemas à perguntas gerais de investigação e casos. Mas é importante considerar que, 

segundo Raine e Symons (2005, p.4), a “[...] ABP, assim como qualquer pedagogia, não 

funciona por imitação. Tem que ser adaptada, geralmente por tentativa e erro, às circunstâncias 

locais.” 

Além da área de saúde, a ABP foi incorporada (e adaptada) por outras áreas do 

conhecimento: as engenharias, a matemática, a física, a biologia, a química, o direito, a 

psicologia e a geografia, entre outros.   

 

1.2 Características principais da ABP 

 

Na participação de uma ABP os estudantes têm como objetivo solucionar os problemas 

de forma ativa, enquanto o professor orienta, mantém os alunos envolvidos no processo, 

garantindo desafios que incentivem a construção de significados na aprendizagem de conceitos. 

Para que haja qualquer interação entre os participantes do processo de construção do 

conhecimento na Aprendizagem Baseada em Problemas é necessário considerar alguns pontos:  

• A criação de um ambiente colaborativo e encorajador; 

• O estímulo à participação ativa do estudante;  

• A importância das relações aluno-aluno e aluno-tutor ;  

• O desenvolvimento de estratégias de ensino a partir do conhecimento prévio do 

aprendiz; 

• O papel do tutor como orientador e mantenedor do equilíbrio desafio x solução do 

problema apresentado;  

• A situação problema apresentada deve fazer sentido para o aluno;  

• A presença da relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade.  

O problema pode ter uma ou mais questões, contanto que elas estejam alinhadas ao tema 

proposto, e para elaborar o problema o professor deve considerar os conhecimentos prévios do 

aluno. Munhoz (2015) afirma que na apresentação da situação problema a definição do cenário 

é importante, porque escolher um bom contexto programático (objeto do texto chamado gatilho) 

pode garantir o sucesso da investigação através da aprendizagem do tema investigado. O título 

deve chamar a atenção do aluno (objeto chamado gancho), para que o mesmo identifique o tema 
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do objeto de estudo. O cenário pode ser apresentado através de um pequeno vídeo, imagens, 

texto jornalístico, diálogos impressos e outros. 

Problemas abertos facilitam a condução ao afastamento de respostas imediatas, 

incentivando o aluno a descentralizar o seu pensamento e a refletir sobre suas atividades. 

Segundo Sigel e McGillicuddy-Delisi (apud SOUSA; ALVES, 2017), assim o aluno adquire 

um controle mais efetivo da própria aprendizagem, tornando-se mais analítico.  

Quando o problema apresentado é estruturado de tal maneira que não apresenta uma 

solução clara e imediata, mas que pode se modificar com o aparecimento de novas informações, 

ele divide opiniões entre os componentes da equipe. Os estudantes têm a necessidade de 

aprender a argumentar, a provar o seu raciocínio através da pesquisa, de tentativas, erros e da 

ação.  

Os grupos tutoriais trabalham com o apoio e sob a supervisão de um tutor. A função 

deste é estimular o processo de aprendizagem, sem apresentar as respostas, ajudando a cumprir 

as atividades propostas e orientando as discussões. Nas equipes, os estudantes identificam os 

problemas, interpretam as informações coletadas, realizam pesquisa sobre o tema, debatem o 

assunto e elaboram possíveis soluções. É necessário material disponível para pesquisa, mesmo 

utilizando a internet. 

Quando as novas informações, adquiridas a partir da investigação, entram em conflito 

com o conhecimento prévio do aprendiz, o mesmo é forçado a uttilizar habilidades de 

pensamento de ordem superior, como: análise, síntese, avaliação e criação. Através de 

discussões com propósitos construtivos, da colaboração e da cooperação entre os componentes 

da equipe, novos conceitos são desenvolvidos para criar possíveis soluções à situação 

apresentada. O aluno aprende a aprender. (MUNHOZ, 2015)  

 

1.3 Etapas da ABP 

 

Segundo Berbel (1998), o grupo tutorial é composto de 8 a 10 alunos. Entre os alunos 

um será o coordenador e outro será o secretário, acontecendo um rodízio a cada sessão, para 

que todos exerçam essas funções.  

É importante lembrar que cada sessão de uma ABP tem dois tutoriais: o 1° tutorial 

(abertura) envolve os momentos de leitura e interpretação até o levantamento dos objetivos de 

pesquisa; o 2° tutorial contempla o debate com os resultados da pesquisa extra classe, a 

proposição de uma solução para o problema identificado no texto e o registro dos resultados.  

Nos momentos de convivência todos se disponibilizam em participar do processo de 
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aprendizagem, criando espaços para a cooperação, nos quais todos têm o mesmo grau de 

importância e colaboram para a aprendizagem mútua.(BERBEL, 1998) 

Considerando possíveis adaptações e com base nos 7 passos da Maastricht University 

(Holanda), as etapas da ABP estão representadas na imagem da Figura 01 a seguir:  

Figura 01 – Imagem com sequência das etapas da ABP 

 

                    Fonte: Adaptado de Raine e Symons (2005), por esta autora. 
 

 

A leitura é feita em voz alta pelo tutor da turma ou pelo lider de equipe. A partir desse 

momento, temos, segundo : 

• O levantamento dos termos conhecidos e desconhecidos. É a fase de interpretação; 

• Na fase de análise do problema os componentes da equipe utilizam o seu conhecimento 

prévio para trocar informações sobre os conceitos desconhecidos e identificação da 

questão – problema; 

• Em seguida há o brainstorming (debate) entre os componentes da equipe para o 

levantamento de hipóteses (das questões-problema apresentadas);  

• Resumo das hipóteses; 

• Na fase seguinte a equipe identifica os objetivos de pesquisa individual (ou em equipe, 

se realizado em sala de aula, com os recursos disponíveis); 

• A investigação individual, cujos objetivos foram listados em equipe, permite que o aluno 

adquira autonomia, desenvolvendo a habilidade de aprendizado individual na        busca 

por respostas à situação problema;  
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• Nesta fase os componentes da equipe apresentam os resultados e participam do segundo 

debate, em que complementam os conhecimentos anteriores. O grupo encontra uma 

possível solução para a situação problema identificada no texto, faz o seu registro e a 

apresenta ao tutor e à turma. 
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2 CONCEITOS QUE COMPÕEM O CONTEXTO DA ASTRONOMIA 

 

Desde a apresentação do produto às turmas até a aplicação do jogo, utilizamos conceitos 

que fazem parte da Astronomia, listados no quadro 01. Esses conceitos fazem parte do tema 

estruturador Terra, Universo e Vida, que coloca em discussão as condições físicas para o 

surgimento e desenvolvimento da vida, aqui na Terra ou num contexto maior, que é o da 

evolução cósmica. 

Quadro 01 –  Conceitos da Astronomia utilizados na aplicação do produto 
 

Etapa de aplicação do 

produto 
Conceitos da Astronomia 

Aula 1 - Vídeo A formação 

do Sistema Solar 
Formação de corpos celestes, movimentos e colisões. 

Aula 2 – Texto da ABP 01 

Planetário, Astronomia, telescópios, corpos celestes, 

planetas, satélites, estrelas, movimentos da Terra, Lua 

e Sol, estações do ano, fases da Lua, eclipses, marés, 

face oculta da Lua, rotação, translação, precessão, 

nutação, órbitas dos planetas. 

Aula 4 – Texto da ABP 02 

Planetário, ISS, microgravidade, órbita, pressão, 

astronauta, Astronomia, tripulantes, lixo espacial, 

colisão, SAFER, propulsores. 

Aula 8 – Jogo Você é um 

astro ingênuo? 

Quantidade de movimento de um planeta, planetário, 

Astronomia, telescópios, corpos celestes, planetas, 

satélites, estrelas, movimentos da Terra, Lua e Sol, 

estações do ano, fases da Lua, eclipses, marés, face 

oculta da Lua, rotação, translação, precessão, nutação, 

órbitas dos planetas, ISS, microgravidade, órbita, 

pressão, astronauta, tripulantes, lixo espacial, colisão, 

SAFER, propulsores. 

    Fonte: Autoria própria. 
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3 TAXONOMIA DE BLOOM 

 

Para a construção dos problemas na ABP a taxonomia de Bloom é uma ferramenta que 

facilita a elaboração de problemas claros e significativos, permitindo que o professor auxilie 

seu aluno a adquirir competências, a partir do domínio de habilidades, implementando 

objetivos, estratégias e conteúdo que realmente importam (FERRAZ e BELHOT, 2010). A 

Figura 02 apresenta as dimensões do processo cognitivo utilizados na construção de um 

problema, em nível crescente de dificuldade, a partir dos objetivos definidos pelo professor 

à aprendizagem do estudante. 

Figura 02 – Categorização atual da Taxonomia de Bloom proposta por Anderson, 

Krathwohl e Airasian no ano de 2001 

 

 

            Fonte: Adaptada de Ferraz e Belhot (2010), por esta autora. 
 

Do nível mais básico de cognição ao mais elevado: recordar significa lembrar ou 

reconhecer o mais relevante da informação; entender significa ser capaz de explicar ou 

classificar conceitos; aplicar significa demonstrar, ilustrar, executar, seguir um procedimento, 

as normas, regras, ideias e conceitos; analisar significa desmembrar a informação em partes ou 

componentes e entender a relação entre elas; avaliar significa julgar e emitir juizo, 

estabelecendo padrões e critérios, segundo o valor das informações e das ideias; criar significa 

combinar diferentes partes para elaborar uma nova visão, estrutura ou modelo (FERRAZ; 

BELHOT, 2010).  

Do processo cognitivo recordar ao criar , são utilizados pensamentos que vão de uma 

ordem inferior a pensamentos de ordem superior, da Taxonomia de Bloom revisada. O produto 

educacional aqui apresentado usou a taxonomia de Bloom na elaboração e adaptação das 

seguintes etapas:  atividade de cálculo da quantidade de movimento em duplas, questões do 

jogo Você é um astro ingênuo?, avaliações diagnósticas 1 e 2 e textos das ABPs. 

Recordar 

Analisar 

Criar 

Avaliar 

Aplicar 

Entender 

Nível de complexidade  

do processo cognitivo 
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4 O MAPA CONCEITUAL COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DA      

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

Os mapas conceituais são utilizados como ferramentas que estabelecem relações 

significativas entre conceitos. A partir de conceitos mais inclusivos, até os conceitos mais 

específicos, que se relacionam através de conexões explicativas, os mapas oferecem 

perspectivas de análise dos possíveis trajetos de ligação, construídos entre os conceitos prévios 

do aprendiz e os novos conceitos, na formação de proposições. Segundo Novak, 

 

Os mapas conceituais têm por objetivo representar relações significativas 

entre conceitos na forma de proposições. Uma proposição consiste em dois ou 

mais termos conceituais ligados de modo a formar uma unidade semântica. Na 

sua forma mais simples, um mapa de conceitos consta apenas de dois 

conceitos e uma palavra de ligação de modo a formar uma proposição [...] 

(NOVAK, 1984, p. 31) 
 

De acordo com Moreira (2012) um mapa conceitual pode ser utilizado como ferramenta 

para analisar as relações significativas, construidas pelo aluno na assimilação de novos 

conceitos, através dos processos de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa. A 

partir do momento que o aluno obtém mais detalhes de um conceito, observando diferenças em 

relação ao seu significado anterior, mais fácil fica a sua realocação na estrutura cognitiva. Se o 

conceito se torna mais estável a aprendizagem se torna mais significativa.  

Não há um mapa correto ou errado, mas ele dá ao professor a noção dos significados 

preexistentes na estrutura cognitiva do aluno, de como a sua vivência interfere nas 

ressignificações e na construção de novos significados. Eles podem ser construidos a partir de 

um conceito mais amplo ou inclusivo, que também pode ser o mais importante, na parte 

superior, para conceitos mais específicos, que ficam na base do mesmo (Figura 03). A 

orientação é feita a partir de setas, que organizam o sentido da proposição e ligam dois conceitos 

através de uma conexão explicativa. (MOREIRA, 2012) 

Figura 03 – Exemplo de construção de um mapa conceitual31 

 
                                               Fonte: Autoria própria. 

                                                 

31 Mapa construído no Cmap Tools, obtido livremente no IHMC Cmap Tools. 
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5 ETAPAS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Figura 04 – Etapas da sequência didática 

 

  Fonte: Autoria própria. 
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5.1 Sequência Didática 

Quadro 02 – Cronograma de aulas para a sequência didática 
 

CRONOGRAMA DE AULAS PARA A SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

AULA MOMENTO OBJETIVOS TEMPO 

ESTIMADO 

1𝑎 𝑎𝑢𝑙𝑎 

1º momento 
Apresentar a proposta de aula aos alunos; 

formar as equipes. 
 

3 + 2 min 

2º momento 

Expor o vídeo Formação do Sistema Solar e da 

Terra (ALEMDOCOSMOS, 2013), utilizado 

como organizador prévio. 
 

2 + 2 min 

3º momento 

Apresentar o video tutorial PBL: Aprendizagem 

Baseada em Problemas (1ª. parte) e o vídeo 

tutorial Mapas conceituais e o Cmap Tools 

(RODRIGUES; SCARANO JR, 2019)32. 
 

10 + 3 min 

4º momento 
Aplicar a avaliação diagnóstica 01 (subseção 

7.2.1). 
 

25 + 3 min 

2𝑎 𝑎𝑢𝑙𝑎 

1º tutorial – 

Abertura: 

Apresentação 

da situação 

problema 1 

O tutor deve ler o texto da ABP 01, A Terra 

observa Marte... (subseção 7.1.1). 
 

5 min 

Interpretar e identificar termos conhecidos e 

desconhecidos – registrar na ficha de registro 

seção 1( subseção 7.3.1).  
 

3 + 2 min 

Identificar questões problema. 
 

5 + 2 min 

Brainstorming (tempestade de ideias) – registrar 

o que já sabe, o que precisa saber e fazer o 

levantamento de hipóteses. 
 

8 + 2 min 

Resumir os pontos mais relevantes da discussão 

e registrar as hipóteses na ficha de registro seção 

1.  
 

5 + 2 min 

                                                 

32 PBL: Aprendizagem Baseada em Problemas. Disponível em: https://youtu.be/w7KVDHioID4.. 

Mapas Conceituais e o CmapTools. Disponível em: https://youtu.be/YBQBpk6wBKs. 

https://youtu.be/w7KVDHioID4


11 
 

 

Levantar os objetivos de pesquisa individual dos 

componentes do grupo, para verificar as 

hipóteses. Registrar na ficha de registro seção 1.  

Os alunos podem usar o texto 

auxiliarMovimentos da Terra (subseção 7.7). 
 

5 + 2 min 

O secretário deve entregar ao tutor a ficha de 

registro seção 1 prenchida. 
 

4 min 

3𝑎 𝑎𝑢𝑙𝑎 

2º tutorial – 

Fechamento: 

Solução do 

problema 1 

Apresentar os resultados de pesquisa individual 

e debater em equipe. Registrar os resultados na 

ficha de registro seção 2 (subseção 7.3.2).  
 

5 + 3 min 

Definir a solução do problema, construir o mapa 

conceitual do texto e preencher a ficha de 

registro 2. 
 

10 + 2 min 

Apresentar os resultados à turma.  
 

25 min 

4𝑎 𝑎𝑢𝑙𝑎 1º tutorial  

Ler o texto da ABP 02 - A ISS e lixo em rota de 

colisão (subseção 7.1.1). Em seguida as equipes 

realizarão os mesmos passos apresentados no 

primeiro tutorial do problema 1. 
 

45 min 

 

5𝑎 𝑎𝑢𝑙𝑎 
Aula 

experimental 

Orientações para o processo de pesquisa, 

construção do mapa e preenchimento das fichas. 

Realizar os experimentos, em grupo, com bolas 

de vôlei, tênis e o pêndulo de Newton. Assistir 

aos vídeos para orientação, seguir e responder os 

roteiros (subseção 7.5).  
 

45 min 

6𝑎 𝑎𝑢𝑙𝑎 2º tutorial 

Seguir os mesmos passos do segundo tutorial da 

ABP 01. Preencher a ficha de auto avaliação  

individualmente (subseção 7.4). 
 

45 min 

7𝑎 𝑎𝑢𝑙𝑎 

Aula de 

consolidação 

- PPC 

O tutor deve consolidar o conceito Momento 

linear e sua conservação, apresentando 

diferentes contextos na superfície do planeta e 

no espaço celeste.  
 

15 min 
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Os alunos, em duplas (PPC), devem resolver a 

atividade de sala, de nivel cognitivo desde a 

aplicação até a avaliação, envolvendo teoria, 

cálculo e avaliação de gráfico (subseção 7.6). 
 

25 + 5 min 

8𝑎 𝑎𝑢𝑙𝑎 
Aplicação do 

jogo  

As equipes devem competir, participando do 

jogo: Você é um astro ingênuo? (subseção 7.8). 

Em seguida é aplicada a avaliação diagnóstica 2 

(subseção 7.2.2). 
 

45 min 

Fonte: Autoria própria. 

Este trabalho utiliza como cenário a Astronomia, que conecta importantes referências 

associadas aos conceitos físicos explorados no ensino fundamental, como massa e energia, 

espaço e tempo, e por fazer parte da experiência diária dos alunos. Esta experiência revela-se 

em aspectos físicos (alternância do dia e a noite, as estações do ano, os ciclos solares, os 

períodos de rotação e translação), biológicos (dos seres vivos, como os hábitos alimentares e 

épocas de reprodução) e sociais (registrados por exemplo nas convenções de nossos 

calendários). Também provê um importante laboratório onde os princípios de conservação da 

mecânica podem ser mais facilmente observados.  

A sequência didática aqui apresentada tem por objetivo desenvolver o conceito da 

Quantidade de Movimento e sua conservação, em contextos apresentados pela Astronomia. 

Nesse processo, os alunos ressignificarão conceitos que são próprios ao estudo da Cinemática, 

como: referencial, corpo extenso/puntiforme, tempo, espaço, movimento, repouso, velocidade, 

aceleração e classificação dos movimentos. As conexões entre os movimentos dos corpos 

celestes (sistema Sol – Terra – Lua) e a vida no planeta permitirão que o aluno desenvolva o 

conceito da Quantidade de Movimento. O texto auxiliar é impresso ou disponibilizado online 

pelo Google Classroom33, quando possível.  

O produto foi desenvolvido para ser  aplicado em oito aulas de quarenta e cinco minutos 

cada, como mostra o Quadro 1, e na seção 6 temos os planos de aula da sequência apresentada. 

• Primeira aula  

No primeiro momento é feita a apresentação da proposta de aula aos alunos e a formação 

das equipes. A formação das equipes pode acontecer livremente, ou, caso o professor deseje 

interferir no processo, pode utilizar um momento extra classe. 

                                                 

33 Sala de aula virtual no google. A escola cadastra as turmas para o professor. 
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No segundo momento apresentamos o vídeo A formação do sistema solar e da Terra34 

(ALEMDOCOSMOS, 2013), com 3 minutos e vinte segundos. Utilizado como organizador 

prévio, o objetivo deste é apresentar o espaço celeste, os movimentos de partículas e colisões 

que fizeram parte da formação do nosso Sistema Solar.  

Ao final deste vídeo uma interrupção pode ser feita, para chamar a atenção das 

características dos movimentos, colisões, consequências das colisões e interações 

gravitacionais, com a formação de partículas cada vez maiores. É válido fazer questionamentos 

do tipo: que tipos de movimento vocês identificaram? Retilíneo, Curvilíneo, Acelerado, 

Retardado...; há forças, há colisões? O que acontece à medida que as partículas se acumulam e 

aumentam de tamanho? Há alguma relevância nas colisões entre as partículas, para a vida do 

ser humano? Qual? 

No terceiro momento é feita a apresentação dos vídeos tutoriais35 de funcionamento da 

ABP e de construção do mapa conceitual utilizando o Cmap Tools. Em seguida os alunos tiram 

as dúvidas. 

O quarto momento é o de aplicação da avaliação diagnóstica 01, com o objetivo de 

avaliar os conceitos prévios dos alunos sobre movimentos, o sistema Sol – Terra – Lua, os 

fenômenos envolvendo o movimento desses corpos e a consequência à vida no planeta. Ela 

exige um tempo 25 minutos (3,5 minutos por questão).  

• Segunda aula  

Nessa aula acontece o primeiro tutorial da ABP 01 (abertura), que segue os passos 

indicados no Quadro 1 apresentado anteriormente. Durante os tutoriais os grupos podem 

receber sugestões de vídeos e/ou links para pesquisa, em anexo à situação problema, como 

também podem usar o material didático aplicado em sala ou acessar o portal educacional, a 

depender da escola.  

O problema trabalha os movimentos e suas características no Sistema Solar. O texto 

auxiliar (seção 7.7), Movimentos da Terra (PENA, s.d.), disponibiliza dois links e os 

respectivos QR codes, para o acesso aos vídeos Movimentos da Terra 

(TUDOPARAOPROFESSOR, 2013) e Como funciona a influência da Lua nas marés 

(NEXOJORNAL, 2017). 

• Terceira aula  

                                                 

34https://www.youtube.com/watch?v=QIoEcy2bhNI. 

35 Tutoriais elaborados no CAMTASIA, software editor de vídeo camtasia studio. 

https://www.youtube.com/watch?v=QIoEcy2bhNI
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Nessa aula acontece o segundo tutorial da ABP 01 (fechamento), cuja função é 

apresentar os resultados da pesquisa de cada equipe. Os alunos apresentam os resultados 

individuais (e fonte de pesquisa) por escrito à sua equipe, fazem uma breve discussão, 

reformulação e fechamento de uma possível solução. Depois a equipe preenche a ficha de 

registro – seção 2, com os resultados da pesquisa e confirmação ou não das hipóteses.  

A equipe deve construir um mapa conceitual, com os conceitos identificados no 

primeiro texto, como atividade extra classe e terminar durante a terceira aula. Em seguida a  

equipe o apresenta para a turma, participando de um debate com todas as equipes e o tutor.  

• Quarta aula 

Segue o mesmo roteiro apresentado na segunda aula, trabalhando também os conceitos 

de classificação de movimentos, aceleração, massa, quantidade de movimento e sua 

conservação. 

• Quinta aula 

Na quinta aula as equipes debatem, recebem orientações sobre o preenchimento das 

fichas, construção dos mapas conceituais e sobre a realização das pesquisas individuais. Em 

seguida realizam três experimentos de colisões envolvendo bolas de vôlei, tênis e o pêndulo de 

Newton. Para isso utilizam-se dos vídeos36, um do experimento 2 e outro do pêndulo de Newton 

(PONTOCIÊNCIA, 2010) e roteiros (seção 7.5).  

• Sexta aula 

No segundo tutorial do ABP 02 as equipes seguem os omesmos passos da terceira aula. 

Por fim, a equipe deve preencher a ficha de auto avaliação, sobre a participação de cada 

componente no processo. Os alunos podem fazer atividades extraclasse do material didático. 

Essas atividades podem ser discutidas, entre os alunos da turma, em um grupo nas redes sociais 

(por exemplo, o WhatsApp), ou o professor pode debater sobre as mesmas na sétima aula (se 

considerar melhor pode utilizar aula extra), com toda a turma. 

• Sétima  aula 

Nesta aula o professor precisa consolidar os conceitos quantidade de movimento e a 

conservação da quantidade de movimento. Após um pequeno debate envolvendo as soluções 

dos problemas e os mapas conceituais apresentados, o tutor esclarece as dúvidas dos alunos.  

Em seguida eles realizam, em duplas, uma atividade que envolve análise teórica, 

aplicação de cálculo e avaliação de gráfico. O objetivo é que pensem, comparem os resultados 

                                                 

36 Fonte: Rodrigues; Scarano (2019c). Disponível em:https://youtu.be/FdzyehP--gk  

Fonte: Pontociência (2010). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tG65CGR1adU 
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e compartilhem com a turma, segundo uma proposta simples: PPC (pense, pareie e 

compartilhe). Para cada pergunta da atividade, os alunos seguem três passos: lêem a questão e 

pensam sobre a mesma, comparam os resultados, a compreensão e a estratégia de resolução 

com o parceiro, para em seguida compartilhar com a turma 

• Oitava aula 

Na última aula as equipes participam do jogo Você é um astro ingênuo?. Primeiro 

escolhe-se um representante, que pode ser qualquer aluno. Durante o jogo, após a leitura da 

questão e iniciada a contagem do tempo, ninguém pode se comunicar utilizando sons. É 

permitido usar mímica, mensagens em papel e celular.  

Esse jogo não funciona apenas como ferramenta de avaliação. Ele estimula o aluno à 

pesquisa e o trabalho em equipe durante a competição, logo também é uma ferramenta de 

aprendizagem. 

A avaliação diagnóstica 02 exige a participação individual do aluno e é aplicada ao final 

da aula. Caso as equipes queiram utilizar toda a aula para jogar, o professor deve aplicar a 

avaliação em outra aula.  

 

5.2 Etapas obrigatórias e optativas 

 

O produto foi dividido em três etapas principais: apresentação de organizadores prévios, 

inserção do contexto da Astronomia e a aprendizagem do conceito Quantidade de movimento 

e sua conservação. Há partes das duas primeiras etapas que podem ser dispensadas pelo 

professor, a depender do tempo disponível à aplicação da sequência didática ou do objetivo 

para a aprendizagem dos alunos (Figura 1, apresentada anteriormente). As etapas optativas são:  

• A formação de equipes 

Nessa experiência, a formação de equipes exigiu uma pesquisa prévia, com a turma, de 

alunos que tinham o perfil de liderança e de habilidade de organização e escrita.  

• Vídeo tutorial Mapas Conceituais e o Cmap Tools 

A exibição do vídeo tutorial Mapas Conceituais e o Cmap Tools é parte da primeira 

aula, e pode fazer parte do conhecimento prévio do aluno que já viu ou trabalhou com mapas 

conceituais. 

• O texto A Terra observa Marte... e a ABP 01 

O objetivo da primeira ABP é, além de experimentar a metodologia pela primeira vez, 

apresentar o contexto da Astronomia e buscar nos alunos conceitos de movimentos dentro desse 
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contexto. Como ele ainda não insere o conceito da quantidade de movimento e sua conservação, 

é possível abdicar do mesmo. 

Os textos, as fichas de registro, de auto avaliação e os roteiros para a realização dos 

experimentos foram impressos, mas o vídeo A formação do Sistema Solar, o texto auxiliar da 

ABP 01 Movimentos da Terra e o vídeo para a realização dos experimentos foram 

disponibilizados no Google Classroom em uma das escolas da rede particular. Nas outras 

escolas o texto auxiliar foi impresso e os vídeos, exibidos com o projetor. 
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6 PLANOS DE AULA 

 
 

Instituição 
 

 
 

Tutor 
 

 
 

Disciplina 
 

 

Física 
 

Bimestre 
 

 
 

Turma 
 

 

 

1° ano do ensino médio 
 

Ano letivo  

 
 

Tema Geral 
 

 

A ABP COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA E A ASTRONOMIA COMO CONTEXTO 

NO ENSINO DA QUANTIDADE DE MOVIMENTO 
 

 

N° de aulas 
 

 

08 
 

 
 

Aula n° 
 

01 
 

Duração da aula 45 min Data ___/___/___ 

1. Tema da aula 

O que é e como funciona? 

2. Objetivo (s) 

✓ Estabelecer o vínculo entre alunos, tutor e a proposta de ensino; 

✓ Formar as equipes de trabalho; 

✓ Explicar como funciona a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP); 

✓ Explicar como construir um mapa conceitual simples; 
✓ Avaliar o conhecimento prévio dos alunos. 

3. Metodologia – Sequência didática 

✓ Exibir o vídeo A Formação do Sistema Solar e da Terra (3 minutos e 21 segundos) 

o Questionar sobre os fenômenos físicos percebidos no vídeo; 

o Identificar os conceitos relacionados ao estudo dos movimentos nos fenômenos: 

✓ Apresentar o vídeo tutorial PBL: Aprendizagem Baseada em Problemas (6 minutos e 50 

segundos) e tirar as dúvidas; 

✓ Apresentar o vídeo tutorial Mapas Conceituais e o Cmap Tools (2 minutos e 31s); 

✓ Aplicar a avaliação diagnóstica 01(individual), de 25 minutos. Essa avaliação pode ser 

aplicada em outro momento (extra aula). 

4. Conceitos  
 

✓ Movimentos no espaço celeste; 

✓ ABP (Aprendizagem Baseada em Problemas); 

✓ Mapa conceitual; 

✓ Movimentos: características. 
 

5. Recursos 
 

✓ Projetor;  

✓ Computador para a projeção; 

✓ Dispositivo de memória com os vídeos ou acesso à internet; 

✓ Avaliação diagnóstica 01 impressa. 
 

6. Avaliação 
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✓ Participação nos questionamentos sobre os vídeos; 

✓ Avaliação diagnóstica (para verificar o conhecimento prévio da turma). 
 

 

Aula n° 
 

02 Duração da aula 45 min Data ___/___/___ 

1. Tema da aula 
 

Abertura ou 1° Tutorial da ABP 01– A Terra observa Marte... 
 

2. Objetivo (s) 
 

✓ Promover a colaboração e a cooperação entre os componentes da equipe;  

✓ Estabelecer os obetivos de pesquisa individual; 

✓ Preencher a ficha de registros – seção 1. 
 

3. Metodologia – Sequência didática 
 

✓ A metodologia aplicada é o Problem Based Learning (PBL) ou Aprendizagem Baseada 

em Problemas (ABP)  

o Leitura do texto A Terra observa Marte...(projetar no quadro também); 

o Seleção dos termos conhecidos e desconhecidos;  

o Levantamento das questões – problema; 

o Brainstorming para levantamento do que já sabe, do que precisa saber e de 

hipóteses; 

o Estabelecimento de objetivos de pesquisa. 
 

4. Conceitos  

 

✓ Planetário, Astronomia, telescópios, corpos celestes, planetas, satélites, estrelas, 

movimentos da Terra, Lua e Sol, estações do ano, fases da Lua, eclipses, marés, face 

oculta da Lua, rotação, translação, precessão, nutação, órbitas dos planetas. 

 

5. Recursos 

 

✓ Projetor;  

✓ Computador; 

✓ Texto da ABP 01 e ficha de registro – seção 1impressos;  

✓ Texto auxiliar Movimentos da Terra impresso ou no Google classroom.  

 

6. Avaliação 

 

✓ Participação nos trabalhos da equipe: Interação – cooperação e respeito; 

✓ Resolução da ficha de registro – seção 1. 
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Aula n° 
 

03 Duração da aula 45 min Data ___/___/___ 

1. Tema da aula 
 

Fechamento ou 2° Tutorial da ABP 01– A Terra observa Marte... 
 

2. Objetivo (s) 
 

✓ Promover a cooperação entre os componentes da equipe; 

✓ Desenvolver a habilidade de argumentação;  

✓ Encontrar a solução para o problema; 

✓ Preencher a ficha de registro – seção 2; 

✓ Construir e apresentar o mapa conceitual do texto A Terra observa Marte...; 

✓ Debater com a turma sobre os resultados obtidos. 

 

3. Metodologia – Sequência didática 
 

✓ A metodologia aplicada é o Problem Based Learning (PBL) ou Aprendizagem Baseada 

em Problemas (ABP)  

o Leitura da pesquisa individual para a equipe; 

o Debate sobre as hipóteses lançadas no primeiro tutorial e fechamento da solução 

para o problema;  

o Preenchimento da ficha de registro – seção 2; 

o Construção do mapa conceitual do texto A Terra observa Marte...; 

o Entrega dos resultados e debate com a turma. 

 

4. Conceitos 

 

✓ Planetário, Astronomia, telescópios, corpos celestes, planetas, satélites, estrelas, 

movimentos da Terra, Lua e Sol, estações do ano, fases da Lua, eclipses, marés, face 

oculta da Lua, rotação, translação, precessão, nutação, órbitas dos planetas. 

 

5. Recursos 

 

✓ Projetor;  

✓ 01 Computador para a turma; 

✓ Ficha de registro – seção 2 impressa.  

 

6. Avaliação 

 

✓ Participação nos trabalhos da equipe: 

o Interação – cooperação e respeito; 

o Argumentação e autonomia no processo de pesquisa individual; 

✓ Ficha de registro – seção 2;  

✓ Mapa conceitual. 
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Aula n° 
 

04 Duração da aula 45 min Data ___/___/___ 

1. Tema da aula 
 

Abertura ou 1° Tutorial da ABP 02– A ISS e lixo espacial em rota de colisão 
 

2. Objetivo (s) 
 

✓ Promover a colaboração e a cooperação entre os componentes da equipe;  

✓ Estabelecer os obetivos de pesquisa individual; 

✓ Preencher a ficha de registros – seção 1. 
 

3. Metodologia – Sequência didática 
 

✓ A metodologia aplicada é o Problem Based Learning (PBL) ou Aprendizagem Baseada 

em Problemas (ABP)  

o Leitura do texto A ISS e lixo espacial em rota de colisão; 

o Seleção dos termos conhecidos e desconhecidos;  

o Levantamento das questões – problema; 

o Brainstorming para levantamento do que já sabe, do que precisa saber e de 

hipóteses; 

o Estabelecimento de objetivos de pesquisa. 

 
 

4. Conceitos  
 

✓ Planetário, ISS, microgravidade, órbita, pressão, astronauta, Astronomia, tripulantes, 

lixo espacial, colisão, SAFER, propulsores; 

✓ Movimentos e aceleração; 

✓ Quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento; 

✓ Colisões. 

 
 

5. Recursos 
 

✓ Projetor;  

✓ 01 Computador para a turma; 

✓ Texto da ABP 02 e ficha de registro – seção 1 impressos. 

 
 

6. Avaliação 

 

✓ Participação nos trabalhos da equipe: Interação – cooperação e respeito; 

✓ Ficha de registro – seção 1. 
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Aula n° 
 

05 Duração da aula 45 min Data ___/___/___ 

1. Tema da aula 
 

ABP 02: experimentos e orientação à pesquisa 

2. Objetivo (s) 

 

✓ Promover a cooperação entre os componentes da equipe; 

✓ Desenvolver a autonomia no processo de pesquisa;  

✓ Debater os resultados da realização dos experimentos; 

✓ Responder as questões dos roteiros dos experimentos. 

 

3. Metodologia – Sequência didática 

 

✓ Com a formação em equipes, essa aula é baseada na pesquisa, brainstorming e 

experimentação 

o Tirar dúvidas sobre o preenchimento das fichas, realização da pesquisa individual e 

construção dos mapas conceituais; 

o Entregar os roteiros para a realização de 3 experimentos e exibir os vídeos; 

o Realizar os experimentos; 

o Debater sobre os resultados e responder às questões dos roteiros. 

 

4. Conceitos  

 

✓ Quantidade de movimento e conservação da quantidade de movimento. 

✓ Colisões 

 

5. Recursos 

 

✓ Projetor;  

✓ Computador; 

✓ Uma bola de volei, uma bola de tênis e um pêndulo de Newton (ou vídeos); 

✓ Três roteiros para a realização dos experimentos; 

✓ Dispositivo de memória com os vídeos ou acesso à internet.  

 

6. Avaliação 

 

✓ Participação nos trabalhos da equipe: Interação – cooperação e respeito; 

✓ Realização dos experimentos e resolução dos roteiros dos experimentos. 
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Aula n° 
 

06 Duração da aula 45 min Data ___/___/___ 

1. Tema da aula 
 

Fechamento ou 2° Tutorial da ABP 01– A ISS e lixo espacial em rota de colisão 
 

2. Objetivo (s) 

 

✓ Promover a cooperação entre os componentes da equipe; 

✓ Desenvolver a habilidade de argumentação durante o debate;  

✓ Encontrar a solução para o problema; 

✓ Preencher a ficha de registro – seção 2; 

✓ Apresentar o mapa conceitual do texto A ISS e lixo espacial em rota de colisão; 

✓ Debater com a turma sobre os resultados obtidos. 

 

3. Metodologia 

 

✓ A metodologia aplicada é o Problem Based Learning (PBL) ou Aprendizagem Baseada 

em Problemas (ABP)  

o Leitura da pesquisa individual para a equipe; 

o Debate sobre as hipóteses lançadas no primeiro tutorial e fechamento da solução 

para o problema;  

o Preenchimento da ficha de registro – seção 2; 

o Construção do mapa conceitual do texto A ISS e lixo espacial em rota de colisão; 

o Entrega dos resultados e debate com a turma. 

 

4. Conceitos 

 

✓ Planetário, ISS, microgravidade, órbita, pressão, astronauta, Astronomia, tripulantes, 

lixo espacial, colisão, SAFER, propulsores; 

✓ Movimentos e aceleração; 

✓ Quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento; 

✓ Colisões. 

 

5. Recursos 

 

✓ Projetor;  

✓ 01 Computador para a turma; 

✓ Ficha de registro – seção 2 impressa.  

 

6. Avaliação 

 

✓ Participação nos trabalhos da equipe: 
o Interação – cooperação e respeito; 

o Argumentação e autonomia no processo de pesquisa individual; 

✓ Ficha de registro – seção 2;  

✓ Mapa conceitual. 

 

 



23 
 

 

 

Aula n° 
 

07 Duração da aula 45 min Data ___/___/___ 

1. Tema da aula 
 

Aula da consolidação – Momento linear 
 

2. Objetivo (s) 

 

✓ Consolidar a aprendizagem do conceito Momento linear e a conservação do momento 

linear; 

✓ Desenvolver a autonomia na resolução de questões sobre momento linear e sua 

conservação;  

✓ Compartilhar o conhecimento na argumentação teórica e na resolução dos cálculos. 

 

3. Metodologia – Sequência didática 

 

✓ 1ª. parte: expositiva dialogada 

o Construção do resumo sobre momento linear e sua conservação no quadro, junto 

com a turma; 

o Participação da turma com exemplos que exploram o caráter vetorial do momento 

linear, utilizando exemplos com curvas, variando as massas e as intensidades das 

velocidades, em contextos da Astronomia e do cotidiano dos alunos; 

✓ 2ª. parte: PPC (pense, pareie e compartilhe) 

o Formação de duplas para a resolução da atividade com questões que exigem desde a 

aplicação até a avaliação, segundo a taxonomia de Bloom; 

o As duplas pensam sobre a questão,  resolvem em parceria e compartilham com a 

turma. 

 

4. Conceitos 

 

✓ Quantidade de movimento e conservação da quantidade de movimento; 

✓ Colisões. 

 

5. Recursos 

 

✓ Projetor;  

✓ 01 Computador para a turma; 

✓ Atividade de sala – aula de consolidação impressa. 

 

6. Avaliação 

 

✓ Participação na construção do resumo; 

✓ Participação, resolução e argumentação das questões da atividade de sala. 
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Aula n° 
 

08 Duração da aula 45 min Data ___/___/___ 

1. Tema da aula 
 

Você é um astro ingênuo? 
 

2. Objetivo (s) 

 

✓ Desenvolver e avaliar a aprendizagem do conceito Momento linear e a conservação do 

momento linear; 

✓ Desenvolver a autonomia, competência para resolver questões e pequenos desafios, 

utilizando habilidades que exigem o processo cognitivo desde a recordação até a criação de 

propostas, segundo a taxonomia de Bloom; 

✓ Desenvolver as relações interpessoais no processo de colaboração e participação ativa 

da aprendizagem. 

 

3. Metodologia – Sequência didática 

 

✓ Participação das equipes no jogo Você é um astro ingênuo? 

o Escolha de um representante por equipe; 

o Apresentação das regras do jogo; 

o Desenvolvimento do jogo; 

✓ Aplicação da avaliação diagnóstica 02 ( se não der, aplicar em momento extra aula). 

 

4. Conceitos 

 

✓ Planetário, Astronomia, telescópios, corpos celestes, planetas, satélites, estrelas, 

movimentos da Terra, Lua e Sol, estações do ano, fases da Lua, eclipses, marés, face 

oculta da Lua, rotação, translação, precessão, nutação, órbitas dos planetas; 

✓ ISS, microgravidade, órbita, pressão, astronauta, tripulantes, lixo espacial, colisão, 

SAFER, propulsores; 

✓ Quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento; 

✓ Colisões. 

 

5. Recursos 

 

✓ Jogo Você é um astro ingênuo?; 

✓ Avaliação diagnóstica 02. 

 

6. Avaliação 

 

✓ Participação no jogo; 

✓ Interação e criatividade; 

✓ Respeito às regras e aos colegas; 

✓ Avaliação diagnóstica 02. 
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7 MATERIAL UTILIZADO NA APLICAÇÃO DO PRODUTO 

 

7.1 Textos da ABP 01 e 02 

 

7.1.1 A Terra observa Marte... 
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Fonte: Texto de autoria própria. Parte das imagens adapatadas de PIXABAY [s.d.]; SARAIVA, M. F. O.; 

OLIVEIRA FILHO (2016); WP (2013)37. 

 

 As imagens foram desenhadas ou adaptadas no Gimp38, software livre, e as fontes dos 

vídeos39 no texto estão a seguir. 

 

 

                                                 

37 https://pixabay.com/pt/vectors/esta%C3%A7%C3%B5es-do-ano-ano-%C3%A1rvore-natureza-2019523/.  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45707916. 

http://astro.if.ufrgs.br/fordif/node8.htm. 
38GIMP (2018).  

39 LRO (2016); Astronoo [s.d.]. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45707916
http://astro.if.ufrgs.br/fordif/node8.htm
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A Terra observa Marte... (na versão para o professor) 

 

Envolvido pela bela imagem azul, Cauã não parava de olhar para cima... Tinha a 

sensação de estar fora do planeta, viajando no espaço. Os colegas de turma também estavam 

atentos ao vídeo mostrado pelo universitário Eduardo, monitor no planetário da CCTECA 

“Galileu Galilei” - Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju, localizada na av. 

Oviêdo Teixeira, dentro do Parque Augusto Franco (Sementeira). Cauã tem 14 anos, está 

iniciando o Ensino Médio e gosta de tudo o que se refere a Astronomia. Os pais de Cauã, 

Antônio e Edna, são professores da Universidade Federal de Sergipe e já o tinham levado para 

observar os planetas através de telescópios, no Departamento de Física. 

No planetário de pequeno porte, com uma cúpula de 6m de diâmetro, Eduardo mostrava 

aos estudantes que o teto arredondado simulava a visão que temos do céu. O projetor digital é 

capaz de simular em 3D imagens realísticas de planetas, satélites, estrelas e outras imagens que 

nos transportam a uma grande viagem através do Universo. O colega de sala de Cauã, João, 

perguntou ao monitor a importância de se conhecerem os corpos celestes ali mostrados, e 

Eduardo respondeu que, por exemplo, conhecer os movimentos da Lua, da Terra e do Sol era 

importante para entender as estações do ano e a contagem do tempo. 

Cauã lembrou que também deveríamos considerar as fases da Lua (1) e os eclipses, e o 

monitor disse que ele estava correto, sugerindo que os alunos visitassem a página do planetário 

e acessassem o simulador em https://go.nasa.gov/2xMg2VP. Flávia, aluna da turma, disse 

timidamente que o avô era agricultor e falava da importância desses movimentos para o 

fenômeno das marés, que influenciam os ciclos da agricultura. Logo depois, João perguntou se 

os movimentos da Terra seriam os de rotação e de translação, e o universitário lançou um 

desafio, segundo o qual a turma deveria apresentar a argumentação necessária para responder a 

uma pergunta:  a face oculta da Lua podia ser considerada a face escura dela? 

Em seguida, Eduardo afirmou que a rotação e a translação são os movimentos de maior 

influência sobre a Humanidade, mas que há outros movimentos da Terra, importantes porque 

são responsáveis por mais movimentos, como é o caso da precessão e da nutação. Quando o 

monitor apresentou o “blog” do Planetário, os alunos ficaram curiosos com um simulador em 

3D, de órbitas de planetas (2), no link https://bit.ly/2Qijf6j. E veio o segundo desafio: Todos 

teriam que traçar na linha do céu da imagem (figura), o movimento de Marte visto da Terra. E 

então, com os argumentos adequados, explicar a resposta à pergunta: o planeta Marte se 

aproxima ou se afasta da Terra? 
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Observação: a legenda com as cores é de uso do professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 

  

https://go.nasa.gov/2xMg2VP https://bit.ly/2Qijf6j 

 Conceito conhecido 

 Conceito talvez conhecido ou conhecido por alto 

 Conceito desconhecido 

https://go.nasa.gov/2xMg2VP
https://bit.ly/2Qijf6j
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7.1.2 Texto A ISS e lixo espacial em rota de colisão40 

 

Orientado por Eduardo, Cauã “percorria” o interior da ISS, absorvendo todos os detalhes 

possíveis. Eduardo é um universitário que desenvolve um trabalho como monitor e apresenta 

aos visitantes as atrações do planetário da CCTECA Galileu Galilei (Casa de Ciência e 

Tecnologia da Cidade de Aracaju), situada na av. Oviêdo Teixeira, dentro do Parque Augusto 

Franco (Sementeira). Cauã e os colegas de turma do ensino medio faziam uma visita ao 

planetário e conheceram o projeto observando a ESTAÇÃO ESPACIAL INTERNACIONAL 

(ISS), que também observa os efeitos da microgravidade no corpo humano.   

Os visitantes podem conhecer o interior da ISS através de um tour virtual em 

https://bit.ly/1DOOmtF41(1) e, de vez em quando, também observá-la em Sergipe, porque está 

a uma altitude média de 364 km e orbita a Terra com uma velocidade média de 27.600km/h.  

Ana, uma das alunas da turma, perguntou ao universitário como era possível a estação não se 

afastar do planeta, com toda essa velocidade. Ela sabia que, pelo princípio da Inércia, a 

tendência da estação não seria a de girar ao redor do planeta, pois nesse caso a direção do 

movimento da ISS muda o tempo todo. Cauã exclamou: é que existe força! O monitor então 

perguntou: que força seria essa? 

Eduardo disse que em agosto controladores detectaram uma queda de pressão no interior 

da ISS, e que, após uma busca rigorosa, os astronautas encontraram um furo com cerca de dois 

milímetros no lado russo da mesma. Apesar de a fuga de ar ser pequena, os tripulantes poderiam 

ficar sem ar em 18 dias! Há anos cientistas alertam para a quantidade de lixo espacial que orbita 

a Terra, e isso poderia explicar a suspeita de colisão de lixo com a estação. A pedido de Cauã, 

o monitor explicou que as consequências de uma colisão dependem da quantidade de energia e 

da quantidade de movimento do objeto e da estação no instante do impacto.  

Na sala principal da CCTECA, o universitário  disse que testes com bolas de volei (ou 

basquete), tênis e o pêndulo de Newton poderiam ajudá-los nessa análise. A ideia seria 

abandonar  simultaneamente uma bola de volei e outra de tênis de uma mesma altura, observar 

a queda das bolas e o movimento das mesmas após o ricochete. Com relação ao pêndulo de 

Newton, ele solicitou aos alunos que abandonassem uma, duas e depois três bolinhas, e que 

comparassem os resultados observados, seguindo uma sequência proposta.  

                                                 

40 Terceiro parágrafo baseado em Galileu (2018). 

41 Esse o link curto de MULTIMEDIA. Tour virtual na ISS. [s.d.]. Disponível em: 

http://esamultimedia.esa.int/multimedia/virtual-tour-iss/. 

https://bit.ly/1DOOmtF
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O monitor finalizou a exposição solicitando dos alunos os argumentos que explicassem 

a solução para a seguinte situação: um astronauta saiu da ISS para fazer um reparo na parte 

externa da estação. Ele se afastou para observar a mesma, mas ao tentar voltar percebeu que o 

cordão que o prendia à estação rompeu e que os propulsores do SAFER não funcionavam. 

Como voltar à ISS? Se conseguisse voltar, como evitar o ricochete forte e curto com a estação?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 
https://bit.ly/1DOOmtF 

2. 

     

 Conceito conhecido 

 Conceito talvez conhecido ou conhecido por alto 

 Conceito desconhecido 

https://bit.ly/1DOOmtF
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7.2 Avaliações Diagnósticas42 

 

7.2.1 Avaliação diagnóstica 01 

 

1. (G1 - cftmg 2018 - Adaptada) Sobre os conceitos de referencial, posição, velocidade e 

aceleração, fundamentais para o estudo dos movimentos em Ciências, afirma-se, corretamente, 

que o conceito de  

a) posição está associado ao local em uma trajetória e não depende do referencial adotado.    

b) referencial encontra-se associado ao valor da velocidade e da aceleração do objeto em 

movimento.    

c) velocidade está relacionado à mudança de posição e não depende do referencial adotado.     

d) aceleração está relacionado à mudança do valor da velocidade medida em um dado 

referencial.   

   

2. (G1 - cps 2018)  Um avião, com a finalidade de abastecer uma região que se encontra isolada, 

voa em linha reta horizontalmente, com velocidade constante em relação ao solo, quando 

abandona uma caixa com alimentos, conforme a imagem. 

 
 

Desprezando a resistência do ar, a trajetória descrita pela caixa de alimentos terá a forma de 

uma  

a) parábola, do ponto de vista de um observador que estiver no avião.    

b) linha reta vertical, do ponto de vista de um observador que estiver no avião.    

c) linha reta vertical, do ponto de vista de um observador que estiver na Terra.    

d) linha reta horizontal, do ponto de vista de um observador que estiver no avião.    

e) mesma figura para qualquer observador, pois a trajetória independe do referencial.    

                                                 

42 Questões adaptadas de Banco de questões [s.d.]. Super Professor. 
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3. (Enem 2014 – Adaptada pela autora)  O pêndulo de Newton pode ser constituído por cinco 

pêndulos idênticos suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, a esfera de um 

pêndulo é deslocada para a esquerda e liberada, deslocando-se para a direita e colidindo 

elasticamente com as outras esferas, que inicialmente estavam paradas. 

 

Fonte: SILVA JUNIOR, [s.d.]. Disponível em 

https://alunosonline.uol.com.br/fisica/pendulo-newton.html. 

O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado corretamente em:  

  

 

4. (Autoria própria) Um motociclista, com velocidade de módulo constante e igual a 60 km/h, 

percorre uma estrada curva, com as características mostradas na figura: 

 

Fonte: DIA DO MOTOCICLISTA – 27 DE JULHO (2016). Disponível em: 

https://www.colegioweb.com.br/julho/dia-do-motociclista-27-de-julho.html. 

Acesso em 09/03/2018. Original colorida. 

 

A partir das informações do texto e das características observadas na figura, envolvendo 

motociclista, moto e a estrada, responda corretamente as perguntas a seguir: 

e) A moto é um corpo puntiforme ou extenso, em relação à estrada? Justifique: 

______________________________________________________________________ 

f) O motociclista está em repouso ou em movimento, em relação à moto? Justifique: 

______________________________________________________________________ 

 

5. (G1 - cps 2016)  Em 1977, a NASA enviou para o espaço a sonda Voyager I que, após realizar 

sua missão primária de passar próximo a alguns planetas do Sistema Solar, segue até hoje 

espaço afora. Atualmente, a sonda já se encontra bastante distante da Terra, a cerca de 
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20.000.000.000 km  de distância. Mesmo a esta distância, a Voyager I se comunica com a Terra 

utilizando ondas eletromagnéticas que constituem a forma mais rápida de transporte de energia. 

 
 

Considerando que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no vácuo, em termos 

de sua ordem de grandeza, é de 1.000.000.000 km / h,  então, um sinal transmitido pela Voyager 

I será recebido aqui na Terra, aproximadamente, após  

a) 10 horas. b) 20  horas.   c) 2  dias.  d) 5  dias.  e) 1  mês.    

    

6. (Autoria própria) Leia o texto a seguir: 

 

O asteroide 2018 CB passou, dia 9 de fevereiro de 2018, bem próximo à Terra - o 

equivalente a menos de um quinto da distância do planeta até a Lua, segundo informações da 

agência espacial dos Estados Unidos (Nasa, na sigla em inglês).  

Fonte: Asteroide passará bem perto da Terra na noite de hoje. Terra, 9 fev. 2018. Disponível em: 

https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/espaco/asteroide-passa-bem-perto-da-terra-na-noite-desta-sexta-

feira,a415bc0eceeb0ba99a367d9321b391fb4zsiuwtg.html. Acesso em 09/03/2018. 

 

Outro asteroide (2011 MD), do tamanho de um ônibus, passou a 12.230 quilômetros da 

Terra em 28 de junho de 2011 – apenas 30 vezes mais distante que a Estação Espacial 

Internacional e 3% da distância que separa a Terra da Lua (Figura). 

Texto  
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Figura: Asteróide 2011 MD passa pela Terra 

 

Fonte: Asteroide 2011 md passa pela Terra. Blog do astrõnomo, 28 jun. 2011. 

Disponível em: https://blogdoastronomo.wordpress.com/2011/06/28/asteroide-2011-

md-passa-pela-terra/. Acesso em: 09/03/2018. Original colorido. 

 

Com base nas informações do texto e na imagem, responda o que se pede a seguir:  

O asteroide 2011 MD, ao se aproximar do planeta Terra, tem um movimento retilíneo ou 

curvilíneo? Justifique: 

 

7. (Enem 2012 – Adaptada pela autora) A característica que permite identificar um planeta no 

céu é o seu movimento relativo às estrelas fixas. Se observarmos a posição de um planeta por 

vários dias, verificaremos que sua posição em relação às estrelas fixas se modifica 

regularmente. A figura mostra seis posições da Terra e as seis correspondentes posições de 

Marte, bem como a trajetória de Marte para um observador situado na Terra. Os intervalos de 

tempo entre duas posições consecutivas são aproximadamente iguais.  

 

 

Fonte: Disponível em: http://fisicaemclasse.blogspot.com/2015/10/os-50-anos-da-

exploracao-de-marte-e.html. Acesso em: 20 fev. 2018. 

Após a leitura do texto e análise da imagem, indique, entre a Terra e Marte, quem tem a maior 

velocidade.  Justifique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7.2.2 Avaliação diagnóstica 02 

 

1. (Enem 2014)  O pêndulo de Newton pode ser constituído por cinco pêndulos idênticos 

suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de três pêndulos são 

deslocadas para a esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente 

com as outras duas esferas, que inicialmente estavam paradas. 

 

 

O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado em:  

  

 

2. (Enem PPL 2017) Sabe-se que a posição em que o Sol nasce ou se põe no horizonte muda de 

acordo com a estação do ano. Olhando-se em direção ao poente, por exemplo, para um 

observador no Hemisfério Sul, o Sol se põe mais à direita no inverno do que no verão. 

 

O fenômeno descrito deve-se à combinação de dois fatores: a inclinação do eixo de rotação 

terrestre e a  

a) precessão do periélio terrestre.    

b) translação da Terra em torno do Sol.    

c) nutação do eixo de rotação da Terra.    

d) precessão do eixo de rotação da Terra.    

e) rotação da Terra em torno de seu próprio eixo.     

 

3. (Enem PPL 2014) Durante um reparo na estação espacial internacional, um cosmonauta, de 

massa 90kg,  substitui uma bomba do sistema de refrigeração, de massa 360kg,  que estava 

danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. 

Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, 

a bomba adquire uma velocidade de 0,2m s  em relação à estação.  

Qual é o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta, em relação à estação, após o 

empurrão?  
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a) 0,05m s    b) 0,20m s   c) 0,40m s    d) 0,50m s    e) 0,80m s     

 

4. (Autoria própria) Um motociclista, com velocidade de módulo constante e igual a 60 km/h, 

percorre uma estrada curva, com as características mostradas na figura: 

 

Fonte: DIA DO MOTOCICLISTA – 27 DE JULHO (2016). Disponível em: 

https://www.colegioweb.com.br/julho/dia-do-motociclista-27-de-julho.html. 

Acesso em 09/03/2018. Original colorida. 

A partir das informações do texto e das características observadas na figura, envolvendo 

motociclista, moto e a estrada, responda as perguntas a seguir, justificando-as: 

a) Quem tem maior quantidade de movimento em relação à pista, o motociclista ou a moto? 

___________________________________________________________________________ 

b) A quantidade de movimento é constante? 

___________________________________________________________________________ 

 

5. (Autoria própria) O asteroide 2018 CB passou, dia 9 de fevereiro de 2018, bem próximo à 

Terra - o equivalente a menos de um quinto da distância do planeta até a Lua, segundo 

informações da agência espacial dos Estados Unidos (Nasa, na sigla em inglês). Outro asteroide, 

do tamanho de um ônibus, passou a 12.230 quilômetros da Terra em 28 de junho de 2011 – 

apenas 30 vezes mais distante que a Estação Espacial Internacional e 3% da distância que separa 

a Terra da Lua (Figura). 

Fonte: disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/espaco/asteroide-passa-bem-perto-da-terra-na-

noite-desta-sexta-feira,a415bc0eceeb0ba99a367d9321b391fb4zsiuwtg.html. Acesso em 09/03/2018.  
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Figura: Asteróide 2011 MD passa pela Terra 

 

Fonte: disponível em: https://blogdoastronomo.wordpress.com/2011/06/28/asteroide-   

2011-md-passa-pela-terra/. Acesso em: 09/03/2018. Original colorido. 

 

Com base nas informações do texto e na imagem, responda as perguntas a seguir:  

a) O asteroide 2011 MD, ao se aproximar do planeta Terra, tem um movimento acelerado ou 

retardado? Justifique: 

___________________________________________________________________________

b) A quantidade de movimento dos asteroides, ao se aproximarem da Terra, aumenta ou 

diminui?Justifique: 

___________________________________________________________________________ 

 

6. (Enem 2012 - ADAPTADA) A característica que permite identificar um planeta no céu é o 

seu movimento relativo às estrelas fixas. Se observarmos a posição de um planeta por vários 

dias, verificaremos que sua posição em relação às estrelas fixas se modifica regularmente.  

A figura 1 mostra seis posições da Terra e as seis correspondentes posições de Marte, bem como 

a trajetória de Marte para um observador situado na Terra. Os intervalos de tempo entre duas 

posições consecutivas são, aproximadamente iguais.  

A figura 2 destaca o movimento de Marte observado em intervalos de 10 dias, registrado da 

Terra. 

https://blogdoastronomo.wordpress.com/2011/06/28/asteroide-
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Após leitura do texto e análise das imagens, apresente a causa da forma da trajetória do planeta 

Marte registrada na figura 2: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. (Enem 2016)  O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar 

movimentos em que corpos de prova (carrinhos) podem se mover com atrito desprezível. A 

figura ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos (1 e 2)  em que se realiza um experimento 

para obter a massa do carrinho 2.  No instante em que o carrinho 1,  de massa 150,0 g,  passa a 

se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2  está em repouso. No momento em 

que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2,  ambos passam a se movimentar juntos com 

velocidade escalar constante. Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho 

determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, 

gerando os dados do quadro. 

 

 

 

Disponível em: 
http://fisicaemclasse.blogspot.com/2015/10/os-50-anos-
da-exploracao-de-marte-e.html. Acesso em: 20 fev. 2018. 

Figura 1 
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Carrinho 1 Carrinho 2  

Posição (cm)  Instante (s)  Posição (cm)  Instante (s)  

15,0  0,0  45,0  0,0  

30,0  1,0  45,0  1,0  

75,0  8,0  75,0  8,0  

90,0  11,0  90,0  11,0  

 

Com base nos dados experimentais, o valor da massa do carrinho 2  é igual a:  

a) 50,0 g.    b) 250,0 g.   c) 300,0 g.    d) 450,0 g.    e) 600,0 g.     
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7.3 Fichas de Registro – Seção 1 e Seção 2 

 

    Fonte: adaptado de Munhoz (2015), por esta autora. 

 

FICHA DE REGISTRO – Seção 2 

Colégio, Turma e n° da equipe  

Componentes da equipe  

Objetivo 1 – resultado da pesquisa e fonte  

Objetivo 2 – resultado da pesquisa e fonte  

Objetivo 3 – resultado da pesquisa e fonte  

Objetivo 4 – resultado da pesquisa e fonte  

Objetivo 5 – resultado da pesquisa e fonte  

Possível solução do problema  

Anexar o mapa conceitual da equipe  
    Fonte:  A própria autora. 

7.4 Ficha de auto avaliação 

 

         Fonte: adaptado de Munhoz (2015), por esta autora. 

 

FICHA DE REGISTRO – Seção 1 
 

Colégio, Turma e n° da equipe  

Componentes da equipe  

Conceitos conhecidos  

Conceitos desconhecidos  

O que eu já sei sobre o problema colocado?  

O que eu preciso saber para resolver 

efetivamente esse problema? 

 

Hipóteses (possíveis soluções)  

Objetivos da equipe  

AUTO AVALIAÇÃO 

Seu nome -                                                             Turma e equipe - 

Colegas de equipe: Aluno 1 - ______________ Aluno 2 - ________________ 
Aluno 3 - ___________________  Aluno 4 - __________________________ 

Aluno/Avaliação (A,B, C ou D) Aluno  
1 

Aluno 
2 

Aluno 
3 

Aluno 
4 

Interação e respeito aos colegas     

Participa ativamente de todas as etapas     

Fez a pesquisa individual     

Contribui para a solução do problema com 
argumentações pertinentes 

    

Participou da construção do mapa e do 
debate 

    

Presença e pontualidade     

AVALIAÇÃO CÓDIGO AVALIAÇÃO CÓDIGO 

Insuficiente D Bom B 

Regular C Ótimo A 
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7.5 Roteiros dos Experimentos 
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O segundo experimento e as questões são orientados pelo vídeo43, de autoria própria e 

do professor Sergio Scarano, na CCTECA Galileu Galilei. 

O terceiro experimento e as questões são orientados pelo vídeo44 Pontociência – 

Brincando com o Pêndulo de Newton. 

 

 

                                                 

43 Rodrigues; Scarano (2019c). Disponível em: https://youtu.be/FdzyehP--gk. 

44 Pontociência (2010). 
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7.6 Atividade de Sala - Aula de Consolidação 

 

 

ATIVIDADES DE SALA – QUANTIDADE DE MOVIMENTO 

COLÉGIO:_       ___________ TURMA: ______________    DATA: ___/___/___ 

ALUNOS(AS): __________________________________ 

                           __________________________________ 

 

 

1. (Vunesp 2005 – Adaptada pela autora) Durante um jogo de futebol, uma bola atingiu 

acidentalmente a cabeça de um policial, em pé e imóvel, nas proximidades do campo. A bola, 

com massa de 400 g e velocidade de 8 m/s, bateu e voltou na mesma direção, porém com 

velocidade de 7 m/s. 

 

a) Qual foi a variação da quantidade de movimento (Impulso da força) exercida pela cabeça do 

policial na bola? Justifique: 

b) Pode-se afirmar que ocorreu transferência de momento linear (quantidade de movimento) da 

bola para o policial durante o choque? Justifique. 

 

2. (U. Uberaba – MG – Adaptada pela autora) A figura a seguir representa o momento anterior 

a uma colisão elástica entre as bolas 1 e 2 de massas iguais a 0,4kg cada. A bola 2 encontra-se 

inicialmente em repouso e a bola 1 anda com uma velocidade v, igual a 5m/s. A colisão ocorre 

no instante t=tc.  

 
 

Julgue as informações apresentadas graficamente para a bola 2 ( p é a quantidade de movimento 

e t é o instante): 

 
                            Fonte: Autoria própria. 

 

3. (PUC - RJ – 2011- Adaptada pela autora) Duas massas se movendo sobre a mesma linha reta 

e em sentidos opostos se chocam e ficam grudadas entre si após a colisão. Antes da colisão, as 

massas e velocidades respectivas sao M1=4 kg ;M2=2 kg; V1=5 m/s e V2 = - 10 m/s. Calcule a 

velocidade final, em m/s, do sistema das massas grudadas: 
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7.7 Texto Auxiliar da ABP 01 -  Movimentos da Terra 45 

 

Esse texto foi retirado na íntegra do portal Brasil Escola. 

Ao todo, existem catorze movimentos da Terra. Alguns interferem diretamente na vida em 

sociedade, outros, nem tanto. 

A Terra realiza vários movimentos 

 
 

 

Segundo PENA (2018), o planeta Terra não é estático no universo, assim como acontece 

com todos os corpos celestes. Ele realiza uma série de movimentos envolvendo a órbita em 

torno de si mesmo, ao redor do sol, em conjunto com a Via Láctea e com o próprio universo. 

Portanto, estudar esses movimentos significa entender uma parte da dinamicidade do espaço 

sideral. 

Os principais movimentos da Terra, isto é, aqueles que possuem um efeito direto mais 

notório em nossas vidas, são a rotação e a translação. A rotação é o movimento que a Terra 

realiza em torno de si mesma, circulando ao redor do seu eixo imaginário central durante um 

período aproximado de 24 horas, com uma velocidade de 1.666 km/h. A rotação ocorre no 

sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste, o que faz com que o movimento aparente do 

sol seja de leste (nascente) para oeste (poente). A principal consequência desse movimento é a 

sucessão dos dias e das noites. 

A translação é o movimento elíptico que a Terra executa ao redor do sol, com uma 

duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos em uma velocidade de 107.000 km/h. Quando a Terra 

termina uma volta completa em relação ao sol, dizemos que se passou um ano. A principal 

consequência desse movimento é a origem das estações do ano, que ocorrem pelo fato de o eixo 

do planeta apresentar uma inclinação de 23º27', ocasionando a sucessão dos solstícios e dos 

equinócios. 

O movimento de translação também é chamado de revolução. 

Movimento de translação terrestre 

                                                 

45Texto retirado do portal Brasil Escola, de fonte: Pena (2018) 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/movimento-rotacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/movimento-translacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/solsticios-equinocios.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/solsticios-equinocios.htm
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A Terra possui variações desses movimentos, como outros três importantes movimentos 

que não possuem uma influência muito notória sobre a humanidade, mas que são importantes 

por originarem outros movimentos. Essas variações são a precessão, a nutação e o deslocamento 

do periélio. 

A precessão – ou precessão dos equinócios – é o movimento giratório realizado pela 

projeção de eixo de rotação terrestre no sentido horário, com uma duração cíclica de 25.770 

anos. A principal consequência é a antecipação dos equinócios e a mudança da posição aparente 

dos astros celestes no céu. 

A nutação é uma pequena variação periódica no eixo rotacional terrestre que ocorre a 

cada 18,6 anos em função da influência da gravidade da Lua sobre a Terra. Não há 

consequências relevantes. 

O deslocamento do periélio é a variação da órbita terrestre ao redor do sol. Como 

sabemos, o periélio é o ponto da órbita em que o planeta encontra-se mais próximo ao corpo 

solar. Assim, essa diferença varia ao longo do tempo em função da influência da órbita de outros 

planetas, com uma repetição cíclica de 21 mil anos. 

Além desses cinco movimentos apresentados, a Terra realiza outros nove movimentos 

de menor importância que envolvem derivações desses ciclos e transformações ocorridas em 

conjunto com o universo. 

Um desses movimentos é a obliquidade da eclíptica, que é a variação entre o plano da 

órbita da Terra e o plano da Linha do Equador, ou seja, a variação do eixo de inclinação. Esse 

movimento possui um ciclo de 42 mil anos e faz com que o ângulo desse eixo varie entre 22º e 

24º30'. 

Há também a variação da excentricidade da órbita, em que o eixo de translação da Terra 

ora é mais circular, ora é mais elíptico, possuindo uma duração cíclica de 92 mil anos. Há 

indícios de que esse movimento seja o responsável pelas grandes glaciações da Terra. 

Já o movimento do centro de massa Terra-Lua indica a órbita que o centro de massa do 

sistema Terra-Lua realiza ao redor do sol. Da mesma forma, o movimento em torno do centro 

de massa do Sistema Solar é o movimento realizado pela Terra ao redor do centro de massa do 

sol e todos os planetas que circundam ao seu redor. 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/precessao-dos-equinocios.htm
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Outro movimento interessante é o movimento das marés, em que há uma contração e 

uma descontração cíclicas do globo terrestre por influência da gravidade da Lua. A mais 

conhecida influência desse movimento é a variação das marés. 

A Terra também realiza alguns movimentos imprevisíveis, com pequenas variações em 

suas órbitas, fenômeno ocasionado pela influência dos demais planetas solares, notadamente 

Vênus e Júpiter. Esses movimentos são chamados de pertubações planetárias. 

Como o Sol também se desloca, observa-se que, concomitante ao movimento de 

translação, a Terra também realiza um movimento helicoidal em direção ao próprio sol. 

Da mesma forma ocorre em relação à Via Láctea, que apresenta um giro ao redor de seu 

centro com duração de 250 milhões de anos. A Terra, assim como todo o sistema solar, faz 

parte dessa movimentação, que é chamada de rotação junto com a galáxia. No entanto, como o 

universo continua expandindo-se, a galáxia também se movimenta, levando todos os seus 

corpos celestes consigo, o que faz com que seja considerado o movimento de translação junto 

com a galáxia. 

Imagem da Via Láctea 

 

Em resumo, os 14 movimentos da Terra são: 

1) Rotação 

2) Translação 

3) Precessão 

4) Nutação 

5) Deslocamento do periélio 

6) Obliquidade da eclíptica 

7) Variação da excentricidade da órbita 

8) Movimento de centro de massa Terra-

Lua 

9) Movimento em torno do centro de massa 

do Sistema Solar 

10) Movimento das Marés 

11) Pertubações Planetárias 

12) Movimento Helicoidal 

13) Rotação junto com a galáxia 

14) Translação junto com a galáxia 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/newton-explicacao-das-mares.htm
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7.8 Jogo você é um astro ingênuo?46 

 

1. Objetivos do jogo 

O objetivo do jogo é percorrer todo o tabuleiro, passando pelas 25 posições, para 

alcançar o ponto de chegada.  

 

2. Apresentação do jogo 

O jogo apresenta uma roleta que indica o nível de cognição do desafio apresentado à 

equipe. Os níveis de cognição trabalhados são os que compõem a taxonomia de Bloom revisada, 

indicados na figura a seguir: 

 

 

O desafio é apresentado através de uma carta, retirada de um envelope que tem a cor 

correspondente ao nível de cognição indicado pela roleta. O jogo tem dois conjuntos de 

tabuleiro e envelopes de cartas: A Terra observa Marte... e A ISS e lixo espacial em rota de 

colisão. Cada conjunto tem seu tabuleiro e seis envelopes com  as cartas dos desafios. 

 

3. Peças do jogo 

A imagem seguinte apresenta os dois tabuleiros e as peças que compõem um conjunto. 

As peças estão apresentadas individualmente logo após, detalhadas com imagens de tamanhos 

meramente ilustrativos. 

                                                 

46 Jogo elaborado pela autora deste trabalho, baseado na taxonomia de Bloom revisada. (FERRAZ; 

BELHOT, 2010). 

Nível de complexidade do 

processo cognitivo 
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c) Tabuleiros – devem ser impressos em papel couché, no tamanho 40 cm por 23 cm. São 

compostos por: 

• Uma trilha, com o ponto de saída igual ao ponto de chegada, e posições de 1 a 25; 

• Um cenário relacionado ao nome do conjunto. 

 

A Terra observa Marte...  

 

Fonte: Adaptada47 pela autora, de Albuquerque (2017); Projeto Física (1980); Oliveira Filho; Saraiva (2006). 

 

A ISS e lixo espacial em rota de colisão 

                                                 

47 Imagens do tabuleiro obtidas em:  

https://www.linha-astral.com.br/eclipse-lunar-7-agosto-2017/. 

http://professorbiriba.com.br/boilerplate/html/primeiro_ano/fasciculo1/nivel-verde/pagina19-verde.html. 

https://www.significados.com.br/eclipse-solar/. 

 

https://www.linha-astral.com.br/eclipse-lunar-7-agosto-2017/
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Fonte: adaptada48 pela autora, de Nusca (2011); Ubiie (2018).  

 

d) Um peão (botão) de cor específica para cada equipe: 

 

 

e) Ampulheta (material próprio) utilizada para controlar o tempo de resposta em cada desafio: 

 

Observação: a ampulheta pode ser substituída por qualquer relógio ou cronômetro. 

 

                                                 

48 Imagens do tabuleiro obtidas em:: 

https://www.zdnet.com/article/international-space-station-to-fall-into-ocean-in-2020/. 

https://www.ubiie.com/2018/04/30/orbita-da-terra-ja-acumula-75-mil-toneladas-de-sucata/. 
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f) A roleta de Bloom deve ser impressa com diâmetro de 25cm. Os níveis de cognição estão 

discriminados por verbos e pelas cores.  

 

 

Fonte: Adaptada de Forsythe (2014); Ferraz e Belhot (2010), por esta autora. 49 

 

g) Spinner e seta que, ao ser girada, indica o nível de cognição da questão a ser respondida pelo 

jogador da equipe. 

 

 

h) Cartas do jogo – As cartas devem ser impressas com medidas de 8,5cm x 5,5cm.  Toda carta 

tem uma questão que exige do aluno um nível de cognição. Há um conjunto de cartas para 

                                                 

49 Imagem adaptada pela autora de https://www.flickr.com/photos/gforsythe/15702021271/in/photostream/. 

 

https://www.flickr.com/photos/gforsythe/15702021271/in/photostream/
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cada tabuleiro. Elas estão separadas em envelopes, de cor correspondente ao do nível do 

processo cognitivo exigido pela questão e indicado na roleta. Em seguida estão as imagens 

das cartas, fora de escala.  

- As imagens50 das cartas do tabuleiro A Terra observa Marte... estão ilustradas a seguir: 

 

 

 

                                                 

50 Parte das imagens utilizadas nas cartas são de autoria própria; outras são retiradas ou adaptadas dos links a 

seguir, cujas fontes são indicadas nas referências: 

Albuquerque (2017). Disponível em: https://www.linha-astral.com.br/eclipse-lunar-7-agosto-2017/. 

Avion (2015). Disponível em: http://todoapulsion.blogspot.com/2015/07/freud-s-1914-recordar-repetir-

reelaborar.html. 

Estações do ano [s.d.]. Disponível em: https://pixabay.com/pt/vectors/esta%C3%A7%C3%B5es-do-ano-ano-

%C3%A1rvore-natureza-2019523/.  

Leite (2014). Disponível em: http://sergipeemfotos.blogspot.com/2014/05/orla-por-do-sol-em-aracaju-stand-

up.html. 

Saraiva; Oliveira Filho (2016). Disponível em: http://astro.if.ufrgs.br/fordif/node8.htm. 

WP (2013). Disponível em: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45707916. 

Eclipse solar (2018). Disponível em: https://www.significados.com.br/eclipse-solar/. 

 

https://www.linha-astral.com.br/eclipse-lunar-7-agosto-2017/
http://todoapulsion.blogspot.com/2015/07/freud-s-1914-recordar-repetir-reelaborar.html
http://todoapulsion.blogspot.com/2015/07/freud-s-1914-recordar-repetir-reelaborar.html
http://sergipeemfotos.blogspot.com/2014/05/orla-por-do-sol-em-aracaju-stand-up.html
http://sergipeemfotos.blogspot.com/2014/05/orla-por-do-sol-em-aracaju-stand-up.html
http://astro.if.ufrgs.br/fordif/node8.htm
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45707916
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Imagem do verso de cada carta:  
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- Conjunto de cartas do tabuleiro A ISS e lixo espacial em rota de colisão: 
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g. As últimas cartas do tabuleiro, A ISS e lixo espacial em rota de colisão, fazem parte de um 

desafio, indicado a seguir, que deve ser impresso em papel couchet tamanho 19cm x14cm.  

 

 

Um teste foi realizado com uma bola de 
tênis sobre uma bola de volei, abandonadas a 
partir de certa altura, como mostra a primeira 
figura. Obtivemos os gráficos da velocidade e do 
momento linear em função do tempo, utilizando 
o programa Tracker. 
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As cartas com as questões referentes a esse texto e gráficos estão listados a seguir. Elas 

fazem parte do desafio dos seis pontos, explicado no item 4.j a seguir. 

 

Imagem do verso de cada carta:  

 

4. Como jogar: 

a. As equipes escolhem os representantes para participar do jogo; 

b. Com o desafio do par ou ímpar os competidores decidem a ordem de participação na 

competição. A maioria dos participantes escolhe um tabuleiro; 
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c. O vencedor gira o spinner e verifica o nível de cognição da taxonomia de Bloom indicado 

na roleta; 

d. O jogador escolhe uma carta, aleatoriamente, do envelope com a cor e o nível de cognição 

indicado pela roleta (R, E, AP, AN, AV ou C); 

e. Ler a questão da carta para que todos ouçam; 

f. Utilizar a ampulheta para regular o tempo de resposta do jogador. Se usar um cronômetro, 

definir antecipadamente o tempo do jogador para responder a questão; quando o tempo 

acabar não é permitido continuar a responder; 

g. Se, dentro do tempo permitido (usar cronômetro ou ampulheta), a equipe desafiadora acertar 

a resposta, avança na trilha, com o seu peão, um número de casas que equivale ao número 

representante do nível de cognição sorteado (seção 5). Se não acertar ou extrapolar o tempo,  

passa a vez ao próximo jogador; 

h. Registrar o número de pontos obtidos com o acerto da resposta; 

i. Passar a vez ao próximo jogador;  

j. Se o próximo jogador quiser tentar ganhar 6 pontos numa só jogada, deve falar, antes de 

girar a roleta, a expressão “quero participar do desafio dos 6 pontos”. Se acertar, adianta 

seis casas no tabuleiro. Mas se errar, fica sem o direito de jogar na próxima rodada. Caso 

não queira participar do desafio dos seis pontos, deve girar o spinner na roleta, repetindo do 

c em diante; 

k. A equipe vencedora é aquela que chegar ao número 25 primeiro. 

 

ATENÇÃO! 

- Durante a participação de um jogador, os outros competidores apenas observam; 

- Não é permitido qualquer som durante a competição. Os colegas de equipe do competidor 

podem pesquisar na internet com o celular, usá-lo para se comunicar com o colega jogador, ou 

usar papel para escrever a informação que deseja compartilhar. Se alguém se utilizar de  

qualquer som retira o direito de sua equipe em participar daquela rodada; 

 

5. Pontuação das questões ou número de casas percorridas pelo peão 

a. Nível de cognição – R – 1 

b. Nível de cognição – E – 2 

c. Nível de cognição – AP – 3 

d. Nível de cognição – AN – 4 
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e. Nível de cognição – AV – 5 

f. Nível de cognição – C – 6 

 

6. Nível de cognição das questões do jogo você é um astro ingênuo?(1) 
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74 
 

 

7. Nível de cognição das questões do jogo você é um astro ingênuo?(2) 

Nível 1 – Recordar 

 

14. O que significa CCTECA? 

15. O que significa ISS? 

16. O que é um planetário: 

17. Defina Microgravidade: 

18. O que é um tour virtual? 

19. A altitude é medida em relação a(o) _______________________ 

20. Cite dois conceitos que se relacionam no cálculo da Pressão: 

21. Liste os conceitos que se relacionam no cálculo do módulo do Momento Linear: 

22. Nomeie a grandeza que relaciona os conceitos distância percorrida e intervalo de tempo: 

23. O que significa SAFER? 

24. Defina pêndulo de Newton: 

25. Cite a força que mantém a ISS em órbita terrestre: 

26. Cite um exemplo de  lixo espacial: 

 

Nível 2 – Entender 

7. Esclareça porque no movimento circular uniforme de um objeto, a Quantidade de 

Movimento do mesmo é variável: 

8. Explique a relação entre a força gravitacional e a órbita da ISS ao redor da Terra: 

9. Classifique o movimento da órbita da ISS como Retilíneo ou Curvilíneo, acelerada ou 

desacelerada: 

10. Interprete a imagem a seguir, para explicar o que acontece com a velocidade da bola de 

tênis, durante a subida, após a colisão vertical com a bola de volei: 

 

11. Interprete a imagem a seguir, para explicar as transformações de energia que ocorrem 

com a bola de tênis, durante a subida, após a colisão vertical com a bola de volei: 
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12. Explique o que significa a queda de pressão no interior da ISS, devido a um furo no lado 

russo da mesma: 

Nível 3 – Aplicar 

6. Utilize o conceito da quantidade de movimento para explicar a importância do air bag no 

carro, durante uma colisão: 

7. Aplique o seu conhecimento sobre momento linear para demonstrar um exemplo 

experimental em que há a troca da quantidade de movimento: 

8. Considere um motorista em seu carro com velocidade diferente de zero. Quem tem maior 

momento linear, o motorista ou o carro? 

9. Execute, ou mostre como executaria, no Pêndulo de Newton, uma experiência em que 

haveria a troca de quantidade de movimento entre objetos de massas diferentes, de maneira 

a ser possível visualizar essa troca:  

10. Apresente, através de uma encenação com a sua equipe, uma proposta em que o objeto, 

em movimento uniforme, possui momento linear variável. 

Nível 4 – Analisar 

7. Diferencie Microgravidade e gravidade zero, para um sistema de referância inercial: 

8. Diferencie direção e sentido de um movimento: 

9. Analise as imagens e identifique a situação em que o momento linear do móvel é constante:  

 

 

A Lua em órbita terrestre 

 

 

 

Um carro na pista circular e velocidade de valor constante de 

80km/h. 
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10. Quem tem maior quantidade de movimento, a Lua ou o astronauta que está na Lua? O 

astronauta na superfície da Terra ou o mesmo astronauta na Estação Espacial Internacional? 

11. Quando as bolas de volei e de tênis são abandonadas simultaneamente, a partir de uma 

mesma altura, quem chega com maior velocidade ao chão, se for desprezada a resistência do 

ar? 

12. Quando as bolas de volei e de tênis são abandonadas simultaneamente, a partir de uma 

mesma altura, quem chega com maior momento linear ao chão, se for desprezada a 

resistência do ar? 

Nível 5 – Avaliar 

6. Julgue a afirmação a seguir: “As consequências da colisão entre um objeto do lixo espacial 

e a ISS depende apenas da massa do lixo”.  

7. A colisão entre um fragmento de lixo espacial e a ISS perfurou a superfície da mesma, 

causando a despressurização do seu interior. Justifique essa queda de pressão: 

8. O astronauta saiu para fazer um reparo externo na ISS. Ao se afastar da mesma, para observar 

a extensão do furo na estação, percebeu que os propulsores do SAFER não funcionavam e 

que o cabo que o prendia à estação rompeu. Para volta, ele decidiu dar um impulso com os 

pés para o lado oposto da estação. Critique a decisão do astronauta: 

9. Julgue a afirmação a seguir: “No experimento do Pêndulo de Newton, quando duas esferas 

de massas iguais eram abandonadas, uma esfera com o dobro da massa saia do lado oposto 

do experimento”.  

10. Sob a ação da microgravidade a altura dos astronautas era maior do que na superfície da 

Terra. avalie essa afirmação: 

Nível 6 – Criar 

6. Elabore  uma argumentação para explicar como o astronauta pode voltar à estação, depois 

que o cabo de segurança rompeu e que os propulsores do SAFER falharam:  

7. Crie uma questão envolvendo os conceitos colisão,  quantidade de movimento e energia, 

exigindo o nível de cognição da recordação: 
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8. Invente um exemplo do seu cotidiano em que o momento linear do móvel é constante: 

9. Produza uma proposta de uma pequena encenação, com os componentes de sua equipe, em 

que apenas a direção do momento linear seja variável: 

10. Crie uma proposta para a redução da força de impacto do motociclista com o chão, quando 

o mesmo cai de uma moto a alta velocidade: 

 

As respostas das questões apresentadas por um jogador e sua equipe são abertas: há, a 

depender da questão, a possibilidade de mais de uma resposta diferente. É a turma, que, junto 

com as equipes participante e o tutor, avalia a resposta indicada. Essas respostas fazem parte de 

tudo o que foi trabalhado durante a apresentação do produto, logo estão nos textos, vídeos, 

experimentos, atividade de sala e pesquisa. Uma pequena parte das questões exige que os 

jogadores extrapolem o universo do contexto do produto (Astronomia), solicitando encenações, 

avaliação de afirmações e criação de novas questões. Trata-se de um jogo didático, específico 

para esta sequência. 
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8 RESPOSTAS DAS ATIVIDADES E AVALIAÇÕES 

 

• Respostas da atividade de sala – Quantidade de movimento 

Questão 1 

c) A variação da quantidade de movimento da bola é igual a -0,4 kg.m/s.  

d) considerando o sistema bola + cabeça do policial um sistema isolado, a quantidade total de 

movimento do sistema é constante. Se antes da batida a cabeça do policial estava parada, e 

a bola tinha quantidade de movimento igual a 3,2 kg.m/s, após a batida a bola passou a ter 

quantidade de movimento menor e igual a 2,8 kg.m/s. Logo a diferença, no valor de 0,4 

kg.m/s, passou para a cabeça do policial. 

 

Questão 2 

- o gráfico representa corretamente a quantidade de movimento da bola 2. Se ela estava em 

repouso antes da colisão, sua quantidade de movimento era inicialmente igual a zero. As bolas 

têm massas iguais. Segundo o princípio da conservação da quantidade de movimento, durante 

a colisão perfeitamente elástica o momento linear da bola 1 é transferido para a bola 2, e o 

momento linear da bola 2 é transferido para a bola 1. Logo a bola 2 sai da colisão com momento 

linear igual 2 kg.m/s. 

 

Questão 3 

- O cálculo do momento linear de cada massa, antes da colisão, nos permite perceber que as 

massas 1 e 2 tinham valores iguais a 20 kg.m/s e -20 kg.m/s, respectivamente. Considerando as 

massas como componentes de um sistema isolado, a quantidade de movimento total é igual a 

zero, e esse valor se mantém. Logo as massas terão velocidades iguais a zero após a colisão. 

 

• Respostas da avaliação diagnóstica 01  

5) d 

6) b 

7) e 

8) a) Se o leitor considerar que a estrada é extensa em relação à moto, também deverá 

considerar que a moto é um corpo puntiforme em relação à estrada.   

b) O motociclista e a moto têm a mesma velocidade, logo um está em repouso em relação ao 

outro.  

5) 20 h. 
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6) A imagem responde à questão. Enquanto o 2011MD se aproxima da Terra a direção da sua 

velocidade muda, o asteróide faz uma curva. 

7) O referencial na Terra, ao observar Marte, percebe que em um momento Marte se aproxima, 

e que em outro momento se afasta. Isso significa que a Terra se aproxima de Marte e depois 

ultrapassa o planeta, se afastando do mesmo. Para intervalos de tempo iguais as distâncias 

percorridas pela Terra são maiores. Logo sua velocidade é maior. 

 

• Respostas da avaliação diagnóstica 02 

5) c 

6) b 

7) e 

8)  

a) Como o motociclista e a moto têm velocidades iguais, terá maior momento linear o que tiver 

maior massa.  

b) Ao percorrer o trecho curvo a direção da quantidade de movimento varia, logo a quantidade 

de movimento da moto ou do motociclista não é constante. 

5) Ao se aproximar do planeta Terra, a força de atração entre o planeta e o asteróide faz com 

que o mesmo acelere.  

6) Para um observador na Terra, durante um tempo Marte se aproxima, depois Marte se afasta. 

Isso porque, pela imagem a Terra alcança Marte e depois o ultrapassa. Significa que Marte 

inverte o sentido do movimento, possui movimento retrógrado. 

7) c 

 

• Respostas dos experimentos 

 

Experimento 1 

O primeiro experimento trata da queda simultânea de uma bola de volei e uma bola de 

tênis, de uma mesma altura, simultaneamente. O objetivo é comparar as suas velocidades de 

queda e de subida, analisando as possíveis interferências.  

Ao realizar o experimento, as equipes deverão perceber que as bolas chegam 

aproximadamente no mesmo instante ao chão, considerando que a resistência do ar sobre as 

bolas é desprezível (resposta da questão 1). 

Com relação à questão 2, como as bolas foram abandonadas de uma mesma altura, a 

partir do repouso, e estão submetidas à mesma aceleração (aceleração da gravidade), a cada 

instante elas estarão a uma mesma altura e com a mesma velocidade. 
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Na questão 3, os gráficos serão iguais, pelos motivos já explicados na resposta da 

segunda questão. A curva é obtida a partir da função horária da velocidade no movimento 

retilíneo uniformemente variado:   

                                                 

 Para a questão 4, se no impacto forem desprezadas as perdas de energia de movimento 

das bolas, elas voltarão com velocidades iguais. As equipes deverão observar se as bolas sobem 

juntas e estão, a cada instante, a uma mesma altura. Caso a diferença de altura máxima atingida 

pelas bolas seja considerável, aquela que atingiu maior altura saiu do impacto com o chão com 

maior velocidade. 

Na questão 5, temos que: como as bolas saem do chão com velocidades iguais, 

submetidas à mesma aceleração (da gravidade) e desprezada a resistência do ar, a velocidade 

de cada uma será igual à da outra no mesmo instante. 

Usando a função da velocidade apresentada na questão 3 e lembrando que o movimento 

de subida é retardado, a curva para a velocidade em função do tempo, para a questão 6, seria: 

                                           

Experimento 2 

O segundo experimento trata da queda simultânea de uma bola de vôlei e uma bola de 

tênis, uma sobre a outra. O objetivo é analisar a colisão entre as bolas, após atingirem o chão. 

A resposta da questão 1pode ser apresentada da seguinte forma: a bola de tênis percorre 

uma distância vertical ligeiramente menor do que a bola de volei, mas se desprezarmos essa 

diferença a velocidade com que as bolas chegam ao chão é a mesma, pelos motivos já 

Velocidade 

Tempo 

Velocidade 

Tempo 
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explicados no experimento 1: foram abandonadas de uma mesma altura, submetidas à mesma 

aceleração.  

A resposta para as questões 2 a 5 está logo a seguir:  

Se na colisão da bola de volei com o chão não houver perda de energia considerável, ela 

inicia a subida com a mesma velocidade com que atingiu o chão. Na subida ela colide com a 

bola de tênis e elas trocam quantidade de movimento entre si. As bolas têm a mesma velocidade 

no chão, mas a massa da bola de volei é maior, então a sua quantidade de movimento é maior. 

Ao colidir com a bola de tênis, e trocar quantidade de movimento (supondo o conjunto bolas 

volei + tênis um sistema isolado), a bola de tênis sai com a quantidade de movimento que a bola 

de volei tinha. Então ela começa a subida com velocidade maior do que a velocidade com que 

terminou a descida, e atingirá uma altura maior do que aquela da qual foi abandonada.   

 

Experimento 3 

A colisão elástica é uma simulação hipotética, idealizada, mas algumas colisões em 

situações reais podem ser analisadas como elásticas. O pêndulo de Newton é um exemplo de 

experimento em que se pode observar a conservação da quantidade de movimento. 

Considerando o pêndulo de Newton com cinco esferas de metal, de mesma massa e diâmetro,  

se o sistema de esferas for isolado e as perdas de energia forem desprezadas, ao elevar a primeira 

esfera, esta transforma energia potencial gravitacional em energia cinética. Essa energia é 

transferida para as esferas vizinhas durante a colisão. A quantidade de movimento da massa 

elevada também é transferida de uma esfera para outra até a última esfera, que se eleva 

transformando energia cinética em potencial gravitacional, subindo a uma altura igual à da 

esfera abandonada inicialmente . 
 

Se três esferas forem soltas de uma mesma altura, simultaneamente, as últimas três 

esferas se elevarão até uma altura igual àquela da qual as três primeiras foram soltas. O triplo 

da quantidade de movimento e da energia seria transferida nas colisões, porque essas grandezas 

são diretamente proporcionais à massa total das esferas abandonadas. Como o pêndulo de 

Newton tem cinco esferas, a do centro se movimentaria para os dois lados. 

Na análise do experimento há aproximações a serem feitas. Considerando um sistema 

ideal, em que a colisão é perfeitamente elástica, e que durante a colisão o sistema é considerado 

isolado, na colisão frontal entre esferas de massas iguais haverá a troca de velocidades. 
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9 AJUSTES E CONSIDERAÇÕES 

 

• Formação de equipes 

Etapa optativa, nessa experiência a formação de equipes exigiu uma pesquisa prévia, 

com a turma, de alunos que tinham o perfil de liderança e de habilidade de organização e escrita. 

Nas aulas anteriores à aplicação do produto foi solicitado das turmas a indicação de oito colegas 

que tivessem o perfil de liderança, para ser coordenador. O coordenador precisa: respeitar os 

colegas e ser respeitado pelos parceiros de equipe; ser ágil na realização do trabalho, 

controlando o tempo; ajudar na realização do trabalho e exigir os resultados de todos para 

garantir a solução do problema.      

As turmas também indicaram oito colegas que tivessem o perfil de escrivão, para 

participarem como secretários. O secretário precisa: ter uma letra legível e organizada; ser 

rápido na escrita e substituir o coordenador, em caso de necessidade. Se for necessário, o 

coordenador  deverá substituir o secretário ou pedir que um dos componentes da equipe o faça. 

Em seguida o tutor formou duplas com um coordenador e um secretário, e pediu que os 

outros colegas de turma formassem com eles equipes de até cinco alunos. Foi necessária a 

interferência do tutor, para evitar a formação de grupos em que a maioria dos colegas não tinha 

autonomia suficiente para iniciar o desenvolvimento dos trabalhos. Alguns alunos questionaram 

a formação dos grupos, resistindo ao fato de ter que cooperar com os colegas de maior 

dificuldade e preferindo trabalhar sozinhos. Outros alunos testemunharam a alegria de 

participar ativamente, tomando iniciativas no processo de aprendizagem.  

Ao participar, junto à sua equipe, da construção de uma possível solução para a questão 

problema, o aluno: desenvolve a criatividade; o senso crítico e de equipe, de aprendizagem pela 

pesquisa, significativa e colaborativa; aprende agindo, fazendo e errando; aprende a aprender. 

Não podemos esquecer do desenvolvimento das relações interpessoais no ambiente 

colaborativo. Quando o aluno percebe que é importante para a equipe e contribui para o sucesso 

de todos, adquire maior autoestima. 

• Tutorial PBL: APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS 

O vídeo tem ao todo 6min 50s. Considerou-se a possibilidade de que seria melhor dividi-

lo em dois vídeos menores: Etapas da ABP - como participar e Estágios da ABP. Os vídeos 

curtos são melhor assimilados pelos alunos, sem cansá-los.  

• Tutoriais – o trabalho em equipe 

A dificuldade de organização no trabalho, em algumas equipes, foi evidente, porque os 

coordenadores queriam concentrar as atividades apenas sob sua responsabilidade ou não 
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queriam orientar os colegas. Houve equipe em que os componentes se acomodaram, esperando 

os resultados dos colegas, ou se isolaram, achando que não terminariam o trabalho.  

• Mapas conceituais 

Em todo o processo, a maior dificuldade das equipes esteve na construção dos mapas. 

Em duas das escolas os alunos não conheciam o mapa conceitual. Na terceira escola parte dos 

estudantes tinha o hábito de trabalhar com mapas mentais, e confundiram com os mapas 

conceituais. Os mapas mentais não exigem a relação entre conceitos, as conexões explicativas, 

a organização e hierarquia solicitadas pelos mapas conceituais. Foi necessário passar por um 

processo de desconstrução e construção de novas regras, o que provocou resistência por parte 

das equipes.  

• O papel do tutor e a importância da ABP 02 

É importante lembrar que o tutor precisa orientar as equipes no sentido de impedir que 

tomem um caminho equivocado durante os debates e na elaboração de uma proposta para a 

solução do problema. Na segunda ABP as equipes participaram com mais habilidade do que na 

ABP anterior, preenchendo as fichas durante o brainstorming. As hipóteses lançadas pelas 

equipes foram bem diversificadas, como por exemplo: “o astronauta volta nadando”;  “o 

astronauta dá um impulso com o pé”; “é só jogar a mochila para trás”; “é só esperar um detrito 

espacial passar e pegar carona com ele”; “ele pede ajuda de outro astronauta da ISS pelo 

comunicador”; “precisa fazer um furo no traje para expulsar ar para o sentido contrário”. 

• Aula de orientação e experimentação 

Na quinta aula, entre a abertura (1° tutorial) e o fechamento (2° tutorial) da ABP 02, o 

tutor utilizou um momento para orientar as equipes. Os alunos precisavam aprender a pesquisar, 

identificar a fonte de pesquisa e registrar os resultados. Com relação aos mapas conceituais, 

precisavam entender a importância das conexões entre os conceitos e a sua hierarquia. Realizar 

experimentos guiados por vídeos e roteiros tornou a aula atraente para os alunos. Eles filmaram 

a realização dos experimentos das próprias equipes. 

• Jogo Você é um astro ingênuo? 

Foi um momento de muita descontração, participação e competição. Até encenações as 

equipes tiveram que fazer, para responder às questões exigidas pelas cartas. Além de avaliar a 

sua aprendizagem durante a aplicação do produto, continuaram a aprender durante o jogo, já 

que podiam trocar informações e pesquisar, utilizando a internet ou os livros didáticos.  

O principal objetivo da aplicação desse produto era mostrar ao aluno que ele pode 

interagir e aprender pesquisando, ouvindo, fazendo, experimentando e ensinando. Como 

tivemos oito equipes em quase todas as turmas, uma rodada teve oito desafios a serem 
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realizados pelas equipes, o que demandou tempo. Em geral as turmas pediram para jogar 

novamente, ficando nos intervalos ou solicitando ao próximo professor um tempo de sua aula. 

A avaliação diagnóstica 2 teve que ser aplicada em uma aula extra, a nona aula.  

É interessante acrescentar uma aula na aplicação desse produto, para a aplicação da 

avaliação diagnóstica 2, e se for necessário, outra aula para a realização de questões de cálculo 

sobre quantidade de movimento e conservação do momento linear.  

O trabalho em equipe, se devidamente orientado, exige a troca de idéias, o respeito ao 

próximo, a responsabilidade na realização das tarefas e o compromisso na participação dos 

debates. Esse processo desenvolve nos alunos as habilidades necessárias para a resolução de 

problemas e a competência para usá-las em outros contextos. As relações interpessoais se 

desenvolvem, o aluno não se sente solitário ou desestimulado diante de maiores desafios. Estar 

lado a lado é uma maneira de estimular o aluno a não desistir do processo de aprendizagem, 

mas também a conviver em sociedade. 

Se na Aprendizagem Baseada em Problemas(ABP) o estudante torna-se o centro do 

processo, responsável pelo seu aprendizado, o tutor é apenas o orientador. Ele não ensina o 

conceito. Uma característica importante, desenvolvida pelo estudante nesta metodologia de 

ensino, diz respeito a autonomia. Aprender a ser autônomo favorece o amadurecimento do 

estudante no mundo em que vive, mas, muitas vezes há o desconforto dos primeiros passos: 

aprender a criar estratégias para identificar os conceitos que deve pesquisar, a organizar os 

dados e a interagir. Outro aspecto importante trabalhado na ABP diz respeito ao fato de que o 

estudante tem a possibilidade de uma aprendizagem monitorada, pois estará sendo avaliado 

permanentemente, de maneira formativa.  

É importante identificar os conceitos que podem ser desenvolvidos com a metodologia 

da Aprendizagem Baseada em Problemas. A formalidade matemática de alguns conceitos 

físicos solicita a interferência direta do professor, principalmente para o aluno que chega ao 

ensino médio. Nesse caso o professor pode associar outras metodologias ativas (centradas no 

aluno e na aprendizagem) ou ferramentas que exigem a interação entre os alunos. A aula 

tradicional (centrada no ensino e no professor) não consegue fazer com que os alunos interajam 

com o meio, utilizando o máximo de habilidades, quando comparada à aula que se utiliza da 

ABP. Ele precisa pensar, fazer, agir, errar, tendo a chance de descobrir porque errou. E fica 

menos doloroso errar quando está ao lado de outros que também erram, mas que, juntos, buscam 

uma solução. 

Este produto associou outras ferramentas de ensino à ABP a e adaptou a sua aplicação, 

quando propôs a aula experimental entre os dois tutoriais da ABP 02 (aula 5). O  tutor 
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apresentou orientações em forma de vídeo e roteiros para a realização de experimentos. Essa 

interferência foi vital para a verificação da importância de quantidade de movimento em 

colisões. Também foi proposta a aula de consolidação do conceito, em que se buscou no 

cotidiano do aluno situações interpretadas e descritas matematicamente com o resultado dessa 

aprendizagem.  

Houve um receio inicial de que, sentindo-se “livres” no processo de levantamento de 

questões problema dos textos, escolha dos objetivos de pesquisa, argumentação e decisão, as 

equipes não conseguissem perceber a importância do conceito quantidade de movimento e sua 

conservação no contexto apresentado, ou no seu cotidiano. Mas o vídeo A Formação do Sistema 

Solar e da Terra, os dois textos, os experimentos, a aula de consolidação e o jogo são 

ferramentas de um conjunto que exigiu do aluno, de forma crescente,  o desenvolvimento de 

conceitos relacionados ao estudo dos movimentos, e mais especificamente, de momento linear 

e sua conservação, no contexto da Astronomia.  

Este produto tem um caráter modular, porque há etapas que são optativas: a formação 

das equipes pode ser livre; o tutor pode optar por não trabalhar com mapas conceituais e, com 

isso, não precisa apresentar o tutorial; a primeira ABP apresenta características dos movimentos 

no contexto da Astronomia, mas não trabalha especificamente com quantidade de movimento, 

então o tutor tem a liberdade de não aplicar a primeira ABP, o que lhe permitiria utilizar duas 

aulas a menos, ou usá-las para trabalhar mais qualquer outra etapa do produto, como por 

exemplo, exercitar mais questões de cálculo. 

A análise e comparação dos resultados das avaliações diagnósticas, na seção 4.5.1,  

mostrou que é possível aprender o conceito da quantidade de movimento e sua conservação, 

utilizando a sequência didática proposta. Na aplicação da avaliação diagnóstica 02 houve uma 

evasão de 5,5% a 27% dos alunos da rede particular, e de 38,1% a 47,4% dos alunos da rede 

pública. Os motivos para essa evasão foram explicados na subseção 4.5.1.2. É de se esperar 

que, se a evasão fosse menor, durante toda a aplicação do produto, como aconteceu na rede 

pública, os resultados fossem ainda melhores.  

É importante lembrar que algumas turmas têm um maior número de alunos com 

necessidades especiais (déficit de atenção, síndrome de down, autismo e outros), e isso faz com 

que a diferença nos resultados da avaliação seja maior. No caso da rede particular os alunos 

ainda não tinham visto as leis de Kepler. A professora das turmas da rede pública afirmou que 

os alunos já tinham visto esse assunto, o que ajudou na parte de uma ou duas questões da 

avaliação. 
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A aplicação do produto na rede pública foi de fundamental importância para verificar a 

aplicabilidade do mesmo por outro professor ou na escola da rede pública. O material foi 

compartilhado com a professora Jéssica através do dropbox e ela se comunicou para tirar 

algumas dúvidas de procedimentos. A necessidade de Jéssica, em tirar algumas dúvidas de 

procedimento, estimulou a elaboração de orientações mais detalhadas para a aplicação das três 

primeiras aulas. Ela estão no produto (ANEXO B). Apenas para observar, o autor deste produto 

participou das duas primeiras aulas de aplicação na rede pública. Observou-se uma resistência 

à formação de equipes conforme as orientações do produto, a professora teve que se adaptar à 

situação porque havia colegas que não queriam se separar. 

Na análise final da aplicação do produto, foi feita a seguinte pergunta à Jéssica: “Se você 

fosse aplicar esse produto novamente, o que mudaria?”. A professora respondeu: “eu mudaria 

a minha postura. Seria mais dura, como de fato estou sendo este ano.”; “no produto eu creio 

que não precisa mudar nada”; “o que eu mudei foi o tempo de aplicação, que foi maior, como 

eu te disse, pois a pesquisa na internet foi feita em sala”; “e a aula sobre os conceitos, aquela 

que tinha algumas questões pra resolver, eu daria mais uma aula pra que eles tivessem mais 

tempo para pensar. 

A realização dos experimentos seguindo os roteiros, as atividades da aula de 

consolidação e a participação no jogo (Você é um astro ingênuo?) exigiu do aluno a busca de 

conceitos prévios e o desenvolvimento de novos conceitos e habilidades. De uma aula para 

outra, as equipes foram aprofundando as observações e transpondo o contexto apresentado. O 

jogo conseguiu, com bastante sucesso, aproximar ainda mais os colegas de equipe. Todos se 

envolveram no processo de comunicação, com a intenção de competir e vencer. Essas três 

ferramentas permitem que o aluno trabalhem a sua memória de longo prazo, mas o jogo, 

segundo os alunos, “facilita a aprendizagem e é mais divertido”. 

A pergunta que fica, diante dessa afirmação, é: que conceitos físicos podem ser 

trabalhados com a ABP? É claro que neste produto ela sofreu adaptações, necessárias ao perfil 

dos jovens da primeira série do ensino médio... 
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