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RESUMO 

 
 
 

“CHAPA” QUENTE: RECURSOS DE APRENDIZAGEM COLETIVA PARA 

EXPLORAR FENÔMENOS TÉRMICOS 

 

Taiala Patrícia Cerqueira da Paz 

 

 

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação Universidade Federal 

de Sergipe no Curso de Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF), como parte 

dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ensino de Física. 

 

 

O ensino de Física tem ocorrido de forma bastante distante da realidade dos alunos em 

geral. A falta de conhecimento dos fenômenos térmicos e sua correlação com o cotidiano 

dificulta a aquisição correta das competências e habilidades nessa área, bem como a 

resolução de situações-problemas simples do dia-a-dia. Dessa forma, esse trabalho tem 

como proposta apresentar uma sequência didática sobre Termologia e Termometria 

baseada nas técnicas Peer Instruction (Instrução pelos Colegas-IpC) e Just-in-Time 

Teaching-JiTT (Ensino sob Medida-EsM), em turmas do segundo ano do Ensino Médio. 

A metodologia ativa de aprendizagem foi utilizada para o desenvolvimento das atividades 

por acreditarmos que aluno se torna responsável pelo processo de aprendizado, sendo não 

apenas um receptor de informações, e sim, sujeito autônomo e participativo. Dessa forma, 

eles tiveram acesso online a tarefas de leituras e testes conceituais, como também foram 

estimulados a produzir conteúdos online como vídeo-aulas, experimentos como um 

Termoscópio e uma Bolsa Térmica de Gel caseiros, e textos para discussão. Todo esse 

material didático produzido resultou no Produto Educacional deste trabalho e está 

disponibilizado em um Site. Entendemos como satisfatória a pesquisa realizada, devido 

aos resultados quantitativos mostrados em forma de gráficos, com avanços na elaboração 

e ressignificação dos conceitos físicos estudados; como também resultados qualitativos, 

observados pela melhoria da interação e união da turma entre si e também com a 

professora. 

 

 

 

Palavras-chave: Ensino de Física, Termologia, Instrução pelos Colegas, Ensino sob 

Medida. 
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ABSTRACT 

 
 
 

“BROTHERS IN WARM”: COLLECTIVE LEARNING RESOURCES TO EXPLORE 

THERMAL PHENOMENA 

 

Taiala Patrícia Cerqueira da Paz 

 

 

Master's dissertation submitted to the Postgraduate Program Federal University of 

Sergipe in the Professional Master's Degree in Physics Teaching (MNPEF), as part of the 

necessary requirements to obtain the title of Master in Physics Teaching. 

 

 

Physics teaching has been taking place far from the reality of students in general. Lack of 

knowledge of thermal phenomena and their relationship with everyday life makes it 

difficult to correctly acquire skills and abilities in this area, as well as to solve simple 

everyday problem situations. Thus, this paper proposes to present a didactic sequence on 

Thermology and Thermometry based on Peer Instruction and Just-in-Time Teaching 

techniques, in high school classes. The active learning methodology was used for the 

development of the activities because we believe that the student becomes responsible for 

the learning process, being not only a receiver of information, but also an autonomous 

and participative subject. Thus, they had online access to reading and conceptual testing 

tasks, as well as being stimulated to produce online content such as video lessons, 

experiments such as a Thermoscope and Thermal Bag, as well as discussion texts. All 

this didactic material produced resulted in the Educational Product of this work and is 

available on a website. The research was quite satisfactory, as shown by the quantitative 

results in graphs, with advances in the elaboration and resignification of the physical 

concepts studied; as well as qualitative results, observed by the improvement of 

interaction and union of the class among themselves and with the teacher. 

 

 

Keywords: Physics teaching, Thermology, Peer Instruction, Just-in-Time Teaching.
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1. Introdução 

 

Durante muito tempo, vimos a Física ser denominada como a ciência que estuda 

os fenômenos da natureza, e sua importância fundamentada na busca de descobrir as leis 

gerais dessa natureza para esclarecimentos dos processos que envolviam os fenômenos 

naturais. No entanto, a proposta deste trabalho não se restringe ao estudo da Física como 

mapeadora de fenômenos, mas sim em como utilizar conhecimentos sobre conceitos 

físicos, adquiridos nesta ciência para proporcionar conforto, manutenção da saúde, 

compreendendo os acontecimentos do cotidiano como a pura expressão da ciência vivida. 

Em conversas com amigos do círculo social, alunos recém-ingressos no Ensino 

Médio, ou desconhecidos confrontados com as palavras “professora de Física”, estes 

relatam que, ao se debaterem com a disciplina de Física, no primeiro ano, muitos se 

assustaram e criaram certa “aversão” à disciplina pelo uso excessivo de equações 

apresentadas nas aulas tradicionais da matéria. Confere-se, então, à matemática o papel 

de vilã, sendo isso, na verdade, o “reflexo de um ensino de Física puramente matemático, 

cheio de fórmulas prontas e, muitas vezes, sem a discussão do porquê as estão utilizando” 

(MENDES e BATISTA, 2016). 

Não se pode negar jamais que o uso da ferramenta matemática faz parte do Ensino 

de Física, e que a boa relação com ela, oriunda dos conhecimentos prévios dos alunos nos 

cálculos facilitam a construção de saberes físicos e uma perfeita compreensão dos 

fenômenos. Segundo Moreira, torna-se necessário dominar a linguagem de uma Ciência, 

para melhor compreensão desta ou de seu conteúdo (MOREIRA, 2003). Porém, tendo em 

vista que a maior parte desses alunos tem grande déficit na base matemática, o processo 

de aprendizado dos fenômenos físicos tem se tornado mais difícil. 

Com a formulação das Leis de Diretrizes e Bases da Educação, e estruturação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, muitas mudanças foram estabelecidas para educação 

básica, visando favorecer as novas gerações que desde cedo são estimuladas a busca de 

novos saberes de forma mais rápida e imediata. A formação de jovens mais críticos e 

pensantes, que não apenas reproduzam o que lhes é ensinado, mas que sejam capazes de 

inovar, criar, montar, pesquisar e modificar o que já havia, tem se apresentado como o 

foco da educação vigente. 
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O aprendizado no âmbito da Física Térmica também precisa ser talhado nesses 

novos moldes, trazendo mais interatividade, praticidade e aplicabilidade dos conceitos no 

cotidiano dos jovens. 

A termologia é objeto de interesse dos antigos filósofos desde tempos muito 

remotos da história. Platão, Aristóteles, Hipócrates, dentre outros, fascinavam-se com a 

relação entre vida e calor. A origem da “energia” contida nos corpos era constantemente 

questionada. O início do uso do termo vem da Grécia Antiga, com raiz na palavra “érgon” 

que significa “atividade”, “trabalho” (MARQUES E ARAUJO, 2009). 

Para Marques e Araújo (2009), a Termologia é um conceito de difícil definição, 

por abranger fenômenos extremamente diferentes entre si, tornando-se abstrato, mesmo 

sendo considerado por eles um dos conceitos mais importantes da Física. 

Joseph Black (1728-1799), professor de química da Universidade de Glasgow, 

estabelece, no final do século XVIII, distinções entre os conceitos de temperatura e calor, 

com a melhora da precisão das medidas realizadas com os termômetros feitos por 

Fahrenheit (1686-1736). Muitas tentativas de explicar o calor foram realizadas, com 

avanços e retrocessos, especulações e testes (SICCA e GONCALVES, 2002). 

A temperatura é uma das sete grandezas fundamentais do Sistema Internacional 

de Unidades, e é o conceito fundamental da termodinâmica (HALLIDAY, 2016). Por ser 

uma palavra familiar e muito usada, não é rara a confusão causada entre o seu real 

conceito e a ideia popular e instintiva de frio e calor. É nesses choques de conceitos 

comuns e científicos, e na utilização dos saberes ligados aos fenômenos térmicos que se 

alicerça nosso interesse de pesquisa. Além disso, o nosso objeto de estudo tem início a 

partir da criação dos primeiros termoscópios, primitivos aparelhos de medida de 

temperatura, e de seu posterior aperfeiçoamento, bem como o surgimento dos 

termômetros. 

É comum vermos na população expressões como “está fazendo muito calor”, 

“pega este agasalho, menino, que é mais quente”, demonstrando em suas noções prévias 

a confusão estabelecida pela falta de compreensão aprofundada do fenômeno térmico. 

Mas, também podemos ouvir “ele está com febre, é bom dar um banho frio”, “vem comer 

rápido, ou a comida vai esfriar” representando que a ideia das trocas de calor está 

intrínseca em nossas atividades, bastando apenas um direcionamento correto para a 

criação de um conceito real e consolidado sobre o tema. 
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A Física faz parte da vida, e ao explicar fenômenos físicos térmicos estamos 

explicando fenômenos associados ao cotidiano das pessoas, facilitando tarefas do dia-a-

dia, melhorando as condições de conforto na realização de atividades e na saúde. 

Ao escolhermos técnicas de aprendizagem significativas como a Instrução por 

Colegas e o Ensino Sob Medida proporcionamos aos estudantes a possibilidade de 

discutirem entre si sobre conceitos, questões, e conteúdos disponibilizados na aula e 

ajudarem-se na compreensão das ideias trabalhadas. 

 

 

1.1 Objetivo 

 

O presente trabalho tem como objetivo propor uma sequência didática como 

produto educacional que aborde o tema de Física Térmica baseada nas técnicas de 

aprendizagem ativa Instrução pelos Colegas-IpC e Ensino sob Medida-EsM, para turmas 

do 2º ano do Ensino Médio.  

Como objetivo específico, buscamos promover uma forma alternativa de 

discussão de conteúdos como Conceitos de Temperatura, Calor e Energia Interna; Ideia 

de Equilíbrio térmico e Sensação Térmica; Instrumentos de Medida de Temperatura e 

Conversões entre Escalas Termométricas, demonstrando os fenômenos ligados a estes 

temas em suas aplicações no dia-a-dia, através de experimentações em sala e fora dela. 
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2. Fundamentação Teórica 

 

2.1 Como os PCNs “esquentam” as nossas aulas 

 

Com a finalidade de garantir a todo brasileiro em idade escolar o direito de acesso 

ao conjunto de conhecimentos reconhecidos como necessários para a construção e 

exercício de sua cidadania, mesmo que este esteja em condições socioeconômicas 

desfavoráveis, o Ministério da Educação do Governo Brasileiro institui os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs. São eles que norteiam o professor, sugerindo ações a 

serem ensinados em determinada série/turma, podendo ainda sofrer adaptações às 

peculiaridades regionais, sendo, assim, um direcionamento para variações nos objetivos, 

didática do ensino e conteúdos (BRASIL, 2002). 

A proposta dos PCNs para o ensino médio é que o estudante tenha formação geral 

e especifica para desenvolver a habilidade de pesquisar e buscar informação, além de 

analisá-las. O estudante deve também desenvolver sua criatividade, aprendendo a 

formular hipóteses, e não só realizar exercícios de memorização (VILLATORRE, 2016). 

Os PCNs trouxeram uma reforma curricular ampla para a educação brasileira, bem 

como para o ensino médio. Segundo Barreto, é dever da escola assumir explicitamente a 

tarefa de transmitir valores, atrelados aos conteúdos das disciplinas, substituindo a 

conotação sociopolítica da educação por esta necessidade (BARRETO, 2000), 

acompanhando assim, a mudança na estrutura das novas gerações que se tornaram mais 

questionadoras, impulsivas e mais imediatistas, por viverem em uma época onde tudo 

acontece num clique, com vastidões de informações se acumulando e precisando ser 

filtradas. 

Torna-se necessário entender como os jovens se desenvolverão para ocupar seu 

lugar na sociedade. Como dizem Kawamura e Hosoume (2003): precisamos “ter jovens 

que se instrumentalizem para uma vida, que sejam capazes de raciocinar e de 

compreender as causas e razões das coisas, que exerçam seus direitos, e cuidem de sua 

saúde, que participem das discussões em que estão envolvidos seus destinos, que atuem 

e transformem; jovens que vivam de fato”. 

Para a componente de Física (inserida na área de conhecimento Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias), os PCNs propõem que seu ensino contribua para a 

“formação de uma cultura científica efetiva”, permitindo ao indivíduo a interpretação dos 
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fatos, fenômenos e processos naturais, que acontecem à sua volta, fazendo o relacionar 

esses elementos consigo e com a própria natureza em transformação, mesmo que após o 

ensino médio ele não tenha mais contato com a disciplina (BRASIL, 2002). 

 

A Física deve apresentar-se, portanto, como um conjunto de competências 

específicas que permitam perceber e lidar com os fenômenos naturais e 

tecnológicos, presentes tanto no cotidiano mais imediato quanto na 

compreensão do universo distante, a partir de princípios, leis e modelos por ela 

construídos. Isso implica, também, a introdução à linguagem própria da Física, 

que faz uso de conceitos e terminologia bem definidos, além de suas formas 

de expressão que envolvem, muitas vezes, tabelas, gráficos ou relações 

matemáticas (BRASIL, 2002, p.59). 

 

A componente de Física foi dividida em seis temas estruturadores e o tema deste 

trabalho está inserido no eixo “Calor, ambiente, fontes e usos de energia” na unidade F2. 

O estudante pode identificar nesse tema que, na natureza, os processos ocorridos estão 

sempre ligados ao calor, seja de forma direta ou indireta (BRASIL, 2002). Além disso, 

pode também desenvolver a percepção que os conhecimentos térmicos poderão conduzi-

lo a soluções rápidas em situações adversas, e às vezes, até perigosas. 

Atualmente, o ensino de Física tem apresentado algumas mudanças, 

proporcionando inovações na fixação de objetivos, que segundo Kawamura e Hosoume 

(2003): “implica em definir estratégias para alcançá-los e em selecionar conteúdos”, e 

estes conteúdos devem ser propostos seguindo uma lógica diferente da lógica física: uma 

lógica de ensino. Esta lógica nos demonstra que “educar” vai além da transmissão de 

conteúdos, pois deve propiciar o desenvolvimento do jovem na construção de uma ética 

social e profissional com a exposição de valores que precisam ser cultivados para o bem 

comum da sociedade. 

Percebe-se, mais recentemente, que o estudo de Física tem sua importância 

reconhecida e enriquecida com diversos estímulos que abordam os motivos de se estudar 

física, além da publicação de diversos trabalhos acadêmicos sobre o tema. Quando os 

alunos se deparam com questões inerentes à sua realidade com mais significado, um 

estímulo maior é concedido a este estudo pelo aluno, levando-o à crítica e à reflexão, e 

também a um desejo de busca pelo entendimento das fundamentações cientificas 

envolvidas naquele conceito real. Esta ideia atende o objetivo dos PCN’s que é levar os 

estudantes à “posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 
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situações sociais...” (BRASIL, 2002). Este é um pré-requisito importante nas ciências 

físicas. 

Para esta componente curricular acreditamos, como sugere Moreira (2000), que 

princípios facilitadores diversificados sejam montados pelo professor. Estes facilitadores 

terão o papel de contribuir para a aprendizagem, usados em conjunto com outros materiais 

já disponíveis como os livros didáticos, textos norteadores, aulas expositivas e até o 

“quadro de giz”. Estes já existentes não devem ser o centro da aula, contudo continuam 

mantendo sua importância e função quando atrelados a outros métodos instigantes, 

lúdicos e de interação. A aula terá seu centro no aluno, mas este com ferramentas variadas, 

que se usadas adequadamente proporcionaram uma aprendizagem rápida, coesa e 

consistente. 

Para Moreira, a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre 

conhecimentos prévios e conhecimentos novos, sendo que essa interação é não-literal e 

não-arbitrária. Segundo esse autor, os novos conhecimentos adquirem significado para o 

sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade 

cognitiva (MOREIRA, 2006). 

No estudo da Física Térmica muito foi discutido ao longo dos anos, e o olhar 

voltado ao comportamento da matéria em função do calor possibilitou inúmeros avanços 

na área, promovendo uma grande revolução tecnológica mundial. Esta é a parte da física 

que estuda as manifestações dos diferentes tipos de energia que de alguma forma 

produzirão variação de temperatura, seja aquecimento ou resfriamento, seguida ou não de 

variação do estado físico na matéria, quando esta perde ou recebe calor. A Termologia 

investiga também as formas como esse calor será trocado entre os corpos do sistema e as 

características desse processo, tornando-se parte fundamental na compreensão das 

relações energéticas (MARQUES e ARAÚJO, 2009). 

Nos diversos estudos em ensino de Física, a área de Termologia vem ganhando 

espaço nas discussões e levado muitos pesquisadores e professores a traçar estratégias 

diversificadas para facilitar o processo de ensino-aprendizagem nessa área. Trabalhos de 

autores como SILVA, GARCIA e TOLENTINO NETO, 2017; FACCIN, 2015; 

MENEZES, 2013; OLIVEIRA, 2013; SILVA, FORATO e GOMES, 2013; AMARAL, 

2010; DWORAKOWSKI, MARRANGHELLO e DORNELES, 2010; BOLFE e 

BARLETTE, 2009; MICHELENA, 2008; trazem abordagens diferentes, para o estudo da 

Física térmica que vão desde revisões bibliográficas e unidades de ensino baseadas em 

mapas conceituais à Atividades experimentais e Ensino de Física com temas geradores. 
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Em comum, temos a preocupação com o aperfeiçoar o conhecimento no ensino dos 

conceitos de temperatura e calor (SILVA, GARCIA e TOLENTINO NETO, 2017) 

(FACCIN, 2015) e a aversão ao formalismo matemático e falta de contextualização 

(OLIVEIRA, 2013).  

Estas leituras nos ajudaram a definir nosso nicho de trabalho, e reafirmar a ideia 

de unir duas técnicas de aprendizagem significativa para abordagem dos temas de Física 

Térmica, sendo esse um diferencial para nosso trabalho. Usar a vivencia dos alunos como 

base para as discussões dos conceitos, através de perguntas que inicialmente despertasse 

respostas dentro do senso comum, para depois, com os debates entre si, pudessem 

ressignificar os conceitos. 

 

2.2 Colegas em ação: os Chapa Quente! 

 

A expressão “chapa quente” é uma expressão idiomática brasileira informal, uma 

gíria utilizada para substituir ideias que vão desde periculosidade à companheirismo 

extremo. No Dicionário Informal, na internet, um “chapa quente” é um “indivíduo costa 

larga, aquele que resolve os problemas, de confiança para assuntos difíceis de serem 

resolvidos, bom pagador” (ALBERTO, 2009). 

Acreditamos que seria interessante o uso da expressão como uma simbologia do 

tema desde estudo, onde “chapa” é utilizado como sinônimo para “colegas” e “quente” 

para dar uma alusão ao tema central, a saber, Termologia. Então temos em “Chapa 

Quente” a ideia da interação entre os alunos no estudo do calor e seus efeitos sobre a 

matéria. Para este estudo selecionamos dois métodos de aprendizagem ativa que incentiva 

a interação entre os alunos, a saber: o “Peer Instruction” e o “Just-in-Time Teaching” e 

pretendemos combiná-los para potencializar o processo de ensino-aprendizagem. 

O “Peer Instruction” (Instrução pelos Colegas-IpC, em tradução livre) é um dos 

métodos ativos mais utilizados na América do Norte, especialmente nos Estados Unidos, 

seguido do Canadá. Também é utilizado na Europa, na Ásia e na América do Sul 

(MULLER et al., 2017). No Brasil, a utilização dos métodos ativos, em si, ainda é pouco 

difundida, e tem sido fomentada pelo Programa Nacional de Mestrado Profissional em 

Ensino de Física (MNPEF), proporcionados pela Sociedade Brasileira de Física (SBF), 

almejando assim capacitar professores da Educação Básica e proporcionar aos estudantes 

um ensino mais eficaz da disciplina de Física. 
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O idealizador do IpC foi o físico Eric Mazur no início da década de 90, professor 

da Universidade de Harvard, motivado pela constatação de que o processo de ensino 

padrão tradicional pouco acrescia as concepções dos estudantes (MAZUR, 1997). O 

ponto chave dessa metodologia é a possibilidade dada aos estudantes de discutirem entre 

si sobre conceitos, questões, e conteúdos disponibilizados na aula, daí o nome do método. 

A aula IpC começa antes da aula propriamente dita. O professor deve designar os 

conteúdos a serem estudados na próxima aula, com o intuito de aprimorar o conhecimento 

dos alunos e tratar possíveis dificuldades, acrescendo exemplos adicionais. Na aula, o 

professor começa com uma aula expositiva curta (aproximadamente 10 minutos), focando 

um dos subtemas, que pode ser o mais problemático ou importante do ponto de vista do 

professor, contido no material disponibilizado anteriormente para que os alunos 

estudassem (CROUCH e MAZUR, 2001). 

Logo após esta introdução, o professor sugere uma questão conceitual com várias 

respostas, o “Conceptest” ou “Testes Conceituais” sobre o assunto abordado. Aos alunos 

é solicitado que formulem argumentos em silêncio, individualmente, escolhendo uma das 

alternativas que na concepção deles responde à questão proposta, tendo para isso cerca 

de dois minutos. Ao findar do tempo, as respostas são apresentadas, podendo ser 

mostradas em cartões (ARAÚJO e MAZUR, 2013) com a alternativa escolhida (cartões 

distribuídos previamente pelo professor), ou utilizar meios eletrônicos para isso como 

Apps, formulários online, etc. 

A Figura 1 apresenta o diagrama da implementação da Instrução pelos Colegas a 

ser usado nas aulas de física. 
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Figura 1 – Diagrama da implementação do IpC nas aulas. 

Fonte: ARAÚJO e MAZUR, 2013. 

 

Como mostra o diagrama, três situações podem acontecer, a depender do 

percentual de respostas corretas. 

1. Se o indicador de acertos for maior que 70%, o professor faz uma breve 

referência sobre a resposta do teste e inicia o tópico seguinte, e o ciclo se 

reinicia com novas exposições.  

2. Se o indicador de acertos for menor que 30%, o professor deve retornar a 

discussão do assunto, com outras exemplificações e repetir o teste.  

3. Se os acertos estiverem entre 30% e 70%, o professor direcionará a turma 

para a discussão em pequenos grupos, de 2 a 5 alunos, ou seja, a instrução 

por colegas. Então, o professor deve circular pela sala promovendo as 

discussões, participando delas. Dado alguns minutos para o debate, cada 

aluno reenvia sua resposta novamente. O professor então, explica a 

resposta certa, e o ciclo recomeça com a exposição de novo tópico do tema. 

 

Este método ativo proporciona um “feedback” ao professor da sua exposição, da 

leitura pré-aula feita pelos alunos e do conhecimento por eles construído, possibilitando 

que ele seja o mediador do processo em tempo real. O aluno observa, também em tempo 

real, a sua compreensão do conteúdo e se é necessário intensificar mais seus estudos. 



11 

 

Mazur (1997) acredita que essas discussões entre os alunos são bastante eficazes 

e que nos testes conceituais os resultados pós-discussão sempre obteve resultado maior 

do que os realizados antes dela. 

Outro método interessante é o “Just-in-Time Teaching” (Ensino sob Medida-

EsM, traduzido para o português), elaborado por Gregor Novak no final dos anos 90 

(NOVAK, GAVRIN e WOLFGANG, 1999). Nele há uma combinação dos recursos da 

internet com atividades em sala de aula, numa estratégia que estimula os alunos a não só 

buscar o conhecimento como também selecionar as informações à sua disposição. Para 

isso, devem ser realizadas pesquisas em sites, demonstrações, simulações, vídeo-aulas 

sobre o tema estudado, e outras opções da web. 

Neste método, um questionário curto, cerca de três questões, é desenvolvido pelo 

professor, e deve ser respondido pelos alunos antes da aula (NOVAK, GAVRIN e 

WOLFGANG, 1999). O uso da tecnologia é observado na aplicação do questionário, que 

é disponibilizado na internet. 

Para estimular o aluno a estudar antes da aula, as questões do EsM devem ser 

desafiadoras e devem fazer com que o aluno vá além da memorização, ou seja, que ele 

pense mais profundamente sobre os conceitos estudados na leitura prévia. Além disso, o 

retorno que o professor obtém com as questões, auxilia em suas aulas. Crouche e Mazur 

(2001) utilizaram os “quizzes” para promover o estudo pré-aula. Os autores concluíram 

que esses são bons incentivos para que o aluno complete a leitura pré-aula, mas não 

promovem reflexão sobre o conteúdo. Além disso, eles concluíram também que a maioria 

dos alunos não escreve resumos efetivos. Os autores descrevem ainda que os 

questionários pré-aula introduzidos em 1998 são os instrumentos mais efetivos na 

promoção do estudo pré-aula. 

Novak e colaboradores (1999) escreveram que “o coração do EsM é o "ciclo de 

retroalimentação" formado pela preparação fora da sala de aula dos alunos que afeta 

fundamentalmente o que acontece durante o tempo subsequente em sala de aula”. 

Trabalhados em separado, tanto a Instrução por Colegas-IpC quanto o Ensino sob 

Medida-EsM, fornecerão ao estudante uma base para discussão valiosa, e poderão 

experimentar aprendizagem em diferentes momentos do processo. Para Watkins e Mazur 

(2010), o EsM é assíncrono, motivando o aluno de formas diferentes fora da aula, 

enquanto o IpC dá uma resposta imediata, em tempo real. Associando estes dois métodos, 

os alunos serão estimulados dentro e fora da aula, e os instrutores podem monitorá-los de 

maneira mais eficaz, melhorando a aprendizagem e desenvolvendo habilidades. 
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Do ponto de vista das interações propostas por esses métodos, vemos na teoria de 

aprendizagem de Vygotsky, um suporte, pois alia o contexto cultural onde o indivíduo 

está inserido com seu desenvolvimento, propondo que o ambiente de convívio possa 

exercer influências sobre sua formação psicológica. Para Vygotsky, o desenvolvimento 

está fundamentado no plano das interações (MOREIRA, 2011). 

 

2.3 Agora a coisa ficou seriamente quente! 

 

Denomina-se Física Térmica a parte da Física responsável por estudar fenômenos 

envolvendo temperatura como a dilatação térmica, as transferências de calor entre os 

corpos, termodinâmica entre outros assuntos. 

A temperatura é uma das sete grandezas fundamentais do SI (Sistema 

Internacional de Unidades). Ela seria a medida da energia cinética média obtida no 

movimento das partículas: átomos e moléculas (HALLIDAY, 2016). 

Cotidianamente ouvimos e utilizamos muito a palavra “Energia”. Nas mídias, nas 

conversas informais, no entanto, não a conseguimos definir. Nas Ciências, é tido como 

um termo de suma importância, pois ele estaria relacionado com os mais diversos 

fenômenos que ocorrem na natureza. Em todos eles temos transformações de energia e, 

ainda assim, sua definição se torna difícil por ser um termo muito abstrato. 

Em ciência, energia (do grego έν, "dentro", e εργον,"trabalho, obra") (ROMIZI, 

2006) é uma grandeza física que promove a inter-relação mútua entre dois corpos ou 

sistema de corpos. Durante a troca de energia entre si, se o sistema estiver isolado, a 

quantidade total desta energia continuará constante, obedecendo a lei ou princípio da 

conservação de energia.  

Segundo Feynman, a energia não pode ser definida por sua magnitude, mas dentro 

das diversas fórmulas em que suas formas se apresentam, ao totalizarmos todas elas, 

teremos sempre o mesmo resultado, ela não mudará, exceto quanto à energia que entra e 

sai (FEYNMAN, 2008). 

Existem várias formas diferentes de energia como energia gravitacional, energia 

cinética, energia elástica, energia elétrica, energia química, energia da radiação, energia 

nuclear, energia da massa e energia térmica. Esta última é uma das formas de energia 

interna de um sistema.  



13 

 

A introdução do conceito de energia interna soluciona o problema da 

conservação da energia mecânica (cinética e potencial) em sistemas 

dissipativos (nos quais existem forças de atrito atuando). Nesse processo, a 

energia mecânica diminui, mas a energia total conserva-se, pois existe 

transformação de energia mecânica em energia interna, ou seja, a diminuição 

da energia mecânica é igual ao aumento da energia interna (MARQUES e 

ARAÚJO, 2009). 

 

Quando falamos de energia cinética popularmente dizemos que é a energia do 

movimento, e de certa forma o é, pois todo corpo massivo de massa 𝑚, que está em 

movimento, possui energia, e esta denominada cinética (𝐸𝑐), por conta de sua velocidade 

(𝑣), podendo matematicamente ser descrita por:  𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑣2.  

Em experimentos com gases ideais (quando o gás se move ao acaso, suas 

moléculas se chocam elasticamente, e apresentam volume próprio, não exercendo ações 

mútuas), Boltzmann e Maxwell, baseados nos quatro postulados da teoria cinética dos 

gases, mostraram que a energia cinética média do total de moléculas de um gás ideal é 

proporcional à sua temperatura conforme a expressão: 𝐸𝑐 = 𝑁
1

2
𝑚𝑣2 =

3

2
𝑁𝑘𝑇. 

Nesta expressão 𝑘 é a constante de Boltzmann e 𝑁 é o número de moléculas. Nela 

podemos perceber que a temperatura 𝑇 do gás será proporcional à energia cinética média 

de suas moléculas, tornando-a uma medida macroscópica de uma propriedade 

microscópica inerente da matéria.  

Então, se a temperatura é a “energia cinética média de translação dos átomos e 

moléculas”, podemos entender que esses átomos e moléculas estão em movimento e tem 

velocidade. Essa movimentação transforma, troca e “libera” energia para outro sistema 

ou gás, e eles também terão energia cinética média iguais quando atingirem finalmente o 

equilíbrio (FEYNMAN, 2008).  

Quando a energia é transferida de um sistema para outro, através das colisões que 

acontecem entre as moléculas deste, dizemos que está acontecendo “trocas de calor”, 

sendo o calor a energia em trânsito neste sistema. As trocas de calor dar-se-ão durante o 

tempo em que for evidenciada uma diferença de temperatura entre os corpos ou sistemas. 

Se a diferença cessar, a troca de calor também cessa e dizemos que o sistema está em 

equilíbrio térmico.   

Durante muito tempo foi pensado um aparelho que pudesse mensurar a variação 

de temperatura de um corpo ou sistema, e hoje, este instrumento é denominado 
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Termômetro. Como instrumento para mensurar a temperatura, foi usado durante muito 

tempo o termômetro de mercúrio (Figura 2), formado por um tubo capilar de vidro 

fechado e evacuado, com um bulbo numa extremidade, contendo mercúrio, que é a 

substância termométrica. Atualmente, este aparelho está em desuso e sua venda é proibida 

no Brasil devido a um compromisso internacional assumido pelo país de até 2020 não 

mais comercializar produtos com mercúrio. 

 

 

Figura 2 – Termômetro de mercúrio. 

Fonte: https://rnews.com.br/anvisa-proibe-venda-de-termometro-com-mercurio.html. 

 

Para que aconteça o aferimento da temperatura corporal pelos termômetros 

digitais e clínico (mercúrio) é necessário promover o equilíbrio térmico entre o 

termômetro e o corpo, colocando o instrumento em contato com o mesmo durante certo 

intervalo de tempo. Fisicamente o “corpo” com maior agitação molecular transferirá calor 

para o de menor agitação, até que os dois estejam com mesma energia cinética média do 

total de moléculas. 

No termômetro clínico, como consequência da transferência de calor do corpo 

para o instrumento, vemos o fenômeno de dilatação térmica dos corpos que ocorre com o 

líquido (mercúrio) dentro do bulbo capilar. Por ser uma substância muito sensível, ela 

dilata rapidamente, aumentando seu volume e se expande através do tubo. Essa expansão 

é medida pela variação de comprimento, numa escala determinada e graduada, onde a 

precisão pode chegar a 0,05 ºC. Correlacionamos, então a expansão do volume do líquido 

com a variação de temperatura. Verificamos a que a temperatura do “termômetro” varia, 

com isso, supondo estarem os dois corpos com mesma energia cinética média, 
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proporcionalmente estarão à mesma temperatura, assim sendo, aferindo a temperatura do 

termômetro, estaremos aferindo a do corpo a ele ligado. 

Diversos tipos de termômetro foram surgindo ao longo dos tempos e 

melhoramentos foram sendo feitos nesses instrumentos para que sua precisão fosse 

máxima. As versões mais modernas são os digitais (Figura 3) e os com infravermelhos 

(Figura 4). 

 

 

Figura 3 – Termômetro digital. 

Fonte: https://www.tuasaudee.com/como-usar-o-termometro. 

 

No termômetro digital (Figura 3), a temperatura será aferida relacionando-a com 

as propriedades eletroeletrônicas dos materiais que compõem o circuito.  Comumente 

utiliza-se de um resistor integrante do sistema que aciona o indicador de temperatura de 

acordo com o valor de sua resistência, pois a variação de temperatura causa, nesses 

componentes, acréscimos ou decréscimos de tensão, que por sua vez pode fazer variar a 

resistência do material (DUNCAN et al, 2014).  

Para que a temperatura seja percebida, podemos utilizar pontas sensoras, 

interligadas a modelos diferentes de sensores para cada uso. Ou a condução térmica 

através das pontas metálicas até um simples transistor, ligado a um circuito com 

potenciômetros regulados em valores predefinidos de uma escala termométrica.  
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Figura 4 – Termômetro infravermelho. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=o4X-tWmZRFU. 

 

Nos instrumentos com infravermelho (Figura 4) o contato não é mais necessário, 

pois os sensores destes captam a radiação infravermelha emitida pelo corpo relacionando 

sua frequência à uma determinada temperatura aferindo-a. A relação entre a radiação e a 

resposta do medidor é dada pela expressão: 𝑉(𝑇) = 𝜀𝐾𝑇𝑁. 

Onde:  

𝑉(𝑇), tensão como função da temperatura 

𝜀, emissividade 

𝐾, constante de Boltzmann 

𝑇, temperatura do objeto  

𝑁, fator calculado com 𝑁 = 14330/𝑇 

λ, comprimento de onda 

 

Durante o desenvolvimento dos termômetros, muitos cientistas utilizaram em seus 

aparelhos a determinação de dois pontos (um superior e um inferior) provenientes de 

algum fenômeno natural que se repetisse à mesma temperatura. O conjunto de valores 

que a temperatura medida poderia assumir denominou-se Escala Termométrica.  

Até o século XIX, os termômetros eram baseados na dilatação volumétrica de 

líquidos como o mercúrio e o etanol, considerados boas substâncias termométricas por 

possuírem uma propriedade (o volume) que se modificavam de modo regular com a 

variação da temperatura. A partir daí, com a concepção do zero absoluto trazida pelo 

físico inglês Lord Kelvin rompe-se com arbitrariedade das escalas (PIRES, et al., 2006).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comprimento_de_onda
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Kelvin propôs uma medida de temperatura teórica que seria entendida como limite 

inferior de temperatura, onde a energia cinética dos átomos devesse ser a mínima possível, 

e seus átomos estariam parados, fazendo com que a pressão exercida pelo gás fosse zero.  

Hoje, as três escalas termométricas mais conhecidas são: a escala Fahrenheit, 

devida a Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736), onde os pontos fixos foram 

determinados como a temperatura de uma mistura de água, gelo e cloreto de amônio  

(0 ºF) e a temperatura de corpo humano (100 ºF) e os valores definidos de 32 ºF para o 

ponto de fusão da água e 212 ºF para o ponto de ebulição;  a escala Celsius, proposta por 

Anders Celsius (1701-1744) com pontos de fusão de água 0 ºC e de ebulição  

100 ºC; e a de Kelvin, proposta por William Thompson, o Lord Kelvin, com 0 K para o 

zero absoluto, 273,15 K para a temperatura de fusão da água e 373 K para a temperatura 

de ebulição desta substância. 

No entanto, torna-se necessário fazer uma relação entre as escalas para facilitar o 

uso dos termômetros e as aferições de medidas em diversas regiões do mundo: a 

conversão de escalas. A conversão se dá ao se relacionar as temperaturas medidas nas 

escalas. A partir desta relação, é possível montar uma equação de conversão com os 

valores correspondentes, seguindo os passos a seguir, também demonstrados na Figura 5.  

1. Correlacionar os pontos de fusão e ebulição das duas ou mais escalas a 

serem relacionadas para conversão da temperatura. 

2. Determinar nível para uma determinada temperatura na escala arbitrária e 

seu valor correspondente na escala dita “padrão”. 

3. Analisar a variação entre a temperatura que se quer definir (arbitraria), e 

os pontos fixos da escala (fusão e ebulição), bem como a variação entre a 

temperatura correspondente na escala padrão e os pontos fixos nela 

descritos (fusão e ebulição). 

4. Montar a equação e encontrar a temperatura correspondente almejada. 
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Figura 5 – Conversão entre escalas termométricas. 

Fonte: Adaptado de https://www.todamateria.com.br/escalas-termometricas 

 

Como foi visto, conhecer a temperatura dos corpos sempre foi de suma 

importância para a Ciência, e para a sociedade não é diferente. Muitos fenômenos do 

cotidiano são baseados nas variações de temperatura, como a febre, a conservação dos 

alimentos, a segurança ao lidar com substâncias quentes demais, frias demais ou 

inflamáveis, dentre outras (GREF, 1998). 

Um conceito também importante a ser trabalhado na Física Térmica é o de formas 

de transmissão de energia entre corpos. Pois, não basta conhecer que o calor é a energia 

que será transferida de um corpo com maior agitação para um de menor agitação 

molecular. As formas como acontecem essa transferência estão inteiramente ligada ao 

nosso dia-a-dia. Podemos sintetizar três formas de transmissão: Condução, Convecção e 

Radiação. 

Na condução térmica, a energia térmica é transmitida de uma molécula para outra 

através de sua vibração, nos sólidos e por colisões, nos líquidos e gases, das mais agitadas 

para as menos agitadas, até que todo corpo, ou corpos em contato, atinja a mesma 

temperatura, ou seja, até que todo o sistema esteja com mesmo nível de energia cinética 
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média em suas moléculas. O coeficiente de condutibilidade térmica, especifico para cara 

material, determina quais materiais conduzem a energia com maior ou menor rapidez.  

No processo de convecção térmica, a energia também é transmitida de molécula 

para molécula, já em nível de massa fluida, que pode estar no estado líquido ou gasoso, 

e, ao ser aquecida ou resfriada tem sua densidade alterada e trocam de uma região para 

outra. Ao resfriarmos uma massa fluida, suas moléculas tem a vibração diminuída, 

acarretando uma diminuição do seu volume. Esta massa se torna mais densa que o resto 

do material e tende a ocupar regiões inferiores do recipiente ou espaço total do fluido. As 

demais partes do fluido, menos densas, sobem, formando correntes de convecção e um 

processo cíclico (NUSSENZVEIG, 2014). 

A radiação é a transferência de energia que acontece a partir emissão de ondas 

eletromagnéticas. Diferentemente das outras duas formas, a radiação térmica, não 

necessita de meio material para transferir energia, podendo acontecer mesmo no vácuo, 

como as ondas eletromagnéticas emitidas do sol, através do espaço, que atinge o nosso 

planeta. Todos os corpos emitem energia em forma de radiação, e também absorvem. Se 

um corpo está emitindo a mesma quantidade de radiação que está absorvendo, podemos 

dizer que ele está em equilíbrio térmico. 

Muitos processos térmicos são evidenciados no cotidiano, como por exemplo a 

dilatação térmica, as transformações gasosas, a conversão de energia térmica em trabalho, 

o efeito Joule, dentre outros. Todos fascinantemente evidenciados, mas pouco entendidos 

em sua essência pelos alunos e população leiga (GREF, 1998). 
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3. Metodologia 

 

3.1 Local de Aplicação do Produto 

 

O presente trabalho foi realizado no Colégio Estadual Raymundo de Almeida 

Gouveia, situado na Rua A, SN 2, Etapa - Castelo Branco, Salvador – BA. O 

estabelecimento de ensino é composto por 53 turmas divididas entre o Ensino 

Fundamental (EF) e Ensino Médio (EM) nos turnos matutino (12 EF e 10 EM), vespertino 

(11 EF e 8 EM) e noturno (13 EM). Em 2018 foram matriculados 1736 alunos, sendo que 

106 nas três turmas do Segundo Ano do EM, às quais, uma parte delas, se destina este 

produto, por tratar de temas do currículo desta série. Esta clientela, em sua maioria, reside 

nas proximidades do Colégio, ou bairros adjacentes, provenientes de famílias com renda 

limitada. 

Na escola, os alunos são direcionados para muitas atividades de cunho esportivo 

como campeonatos, jogos internos, e interescolares, como também projetos pedagógicos 

na área das ciências, linguagens e cultura. São muito participativos e gostam da “fuga” 

do tradicional “quadro e piloto”. 

A estrutura física da escola é básica. A gestão tenta proporcionar um ambiente 

limpo e acessível. A quadra é grande e sem cobertura, as salas de aula são equipadas 

apenas com o mobiliário básico e ventilador, o que no verão causa alguns desconfortos, 

que precisam ter remanejamentos de horários de aula. Tenta-se ar condicionado nas salas, 

mas não há verba destinada pelo Estado para a aquisição. A instituição não possui 

laboratório de ciências e a sala de informática sofreu remanejamento emergencial para 

acomodar a merenda escolar, tendo em vista um incêndio que interditou a cozinha, até 

que a Secretaria de Educação conceda a reforma da mesma. 

A clientela não proporciona graves problemas disciplinares, e a gestão, juntamente 

com os professores e pessoais de apoio, conseguem manter um ambiente propício para 

execução das aulas expositivas e de outros modelos didáticos também. 

Quando há solicitação do professor, as aulas com recursos de multimídias são 

realizadas na sala de vídeo, mediante a reserva prévia da sala. Como são muitos 

professores e turmas, essas aulas são reduzidas para que todos possam usar. 
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3.2 Sequência Didática 

 

A sequência didática elaborada para o presente trabalho é composta de oito 

momentos, cada um formado de uma aula de 50 minutos.  

Nosso público alvo são alunos do 2º ano do Ensino Médio (cerca de 40 alunos por 

turma) do turno matutino. 

Antes das aulas os alunos recebem um texto para ser lido para a aula seguinte, 

onde algumas questões devem ser respondidas de acordo com os conceitos apresentados 

na leitura, a Tarefa de Leitura (TL) (Apêndice 1. Tarefas de Leituras (Textos) e Apêndice 

2. Tarefas de Leituras (Questões) Seu conteúdo norteia a aprendizagem proposta para a 

aula seguinte. O professor encarrega-se de verificar as respostas dos alunos, e planejar a 

aula expositiva com base nestas respostas. A breve explanação dos conteúdos, no início 

das aulas leva a Testes Conceituais (TC), que são respondidos, em alguns minutos, na 

plataforma online do Google Forms (Apêndice 3. Testes Conceituais), e que foram 

previamente desenvolvidos pelo professor e disponibilizados por meio de link de acesso 

aos alunos, que podem já estar cadastrados e as respostas serem nominais, para posterior 

análise de aprendizagem individual, ou apenas com olhar estatístico, eles respondem sem 

identificação. 

De posse das respostas dos alunos disponibilizadas pela plataforma, observa-se a 

porcentagem de acertos, e o professor analisa se informa a resposta correta do teste, 

promove discussão em pequenos grupos ou uma nova explanação do conteúdo da aula. 

Comparações das votações dos TCs antes e depois das discussões entre colegas 

devem ser realizadas para testificar indícios de aprendizagem colaborativa significativa, 

ou seja, se o novo método unificado ao trabalho em grupo tornou, para eles o processo de 

ensino-aprendizagem mais significativo e envolvente a ponto de facilitar a construção e 

solidificação dos conceitos físicos estudados.  

O acesso aos conteúdos das aulas, TLs e testes conceituais pode ser feito com a 

utilização dos “smartphones” dos alunos (já averiguado se todos possuem para não causar 

constrangimentos ou empecilhos ao trabalho), e rede de internet “wi-fi” disponibilizada 

pela escola. Como “plano B” em caso de queda da rede, podem ser disponibilizados dados 

móveis, compartilhados com os alunos, através de senha única específica para o dia, a 

aula e a turma em questão. 
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Os encontros de aula da sequência didática estão descritos no quadro seguinte, 

subdividido em oito momentos, inclusive a apresentação da dinâmica de aulas, que ocorre 

no primeiro momento. 

Quadro: Resumo da sequência didática proposta. 

Fonte: Autoria Própria 

 

Atividades Conteúdo Tempo Produção 

I – Apresentação / Termologia: Esquentando as coisas de um ponto de vista. 

Objetivo: Apresentar a nova estrutura de trabalho dos conteúdos da unidade e os métodos avaliativos. 

1ª atividade: Apresentação da Pesquisa 10 min 

Inscrição da Turma no 

Google Sala de Aula. 

2ª atividade: Justificativa e Explicação da Dinâmica de aula 20 min 

3ª atividade: Apresentação do Conteúdo da Unidade 5 min 

4ª atividade: Apresentação do Método Avaliativo  5 min 

5ª atividade: Fornecer TL1 com tema “Está fazendo muito calor hoje!” 5 min 

Extras: Verificar presença dos alunos; Disponibilidade de entrega da TL 

por aplicativo de mensagens e/ou redes sociais. 

5 min 

II – Temperatura: por um toque! 

Objetivo: Eliminar concepções de senso comum referentes à temperatura. 
1ª atividade: Verificação da TL1 e correção da pergunta “Podemos 

determinar a temperatura de um corpo/objeto pelo toque de 

nossas mãos?” 

5 min 

Experimentação com 

temperaturas 

diferentes. 

 

2ª atividade: Breve exposição sobre Sensação Térmica 10 min 

3ª atividade: Solicitação de Resposta ao TC online 5 min 

4ª atividade: Observação das respostas do TC e Experimentação 10 min 

5ª atividade: Aplicação do IP 10 min 

6ª atividade: TC 1.2 5 min 

Extras: Verificar presença dos alunos; Entrega da TL2“Temperatura x 

Calor” por aplicativo de mensagens e/ou redes sociais. 

5 min 

III – Temperatura X Calor! 

Objetivo: Promover a percepção que os termos de calor usados no cotidiano nem sempre tem o mesmo 
significado em Física. 

1ª atividade: Verificação da TL2 e discussão das respostas  5 min 

Aula expositiva e 

desenvolvimento do 

método. 

 

2ª atividade: Breve exposição sobre as características da grandeza 

temperatura e do termo calor 

10 min 

3ª atividade: Solicitação de Resposta ao TC online 8 min 

4ª atividade: Observação das respostas do TC e Aplicação do IP 15 min 

5ª atividade: TC 1.2 7 min 

Extras: Verificar presença dos alunos; Entrega da TL3 “Febre mata? 

Quando medicar?” por aplicativo de mensagens e/ou redes 

sociais. 

5 min 

IV – Febre Mata? 

Objetivo: Apresentar o conceito de variação de energia térmica na febre e a utilização de métodos para 
regulação de temperatura. Demonstrar que o conhecimento correto dos fenômenos físicos pode salvar vidas. 
1ª atividade: Verificação da TL3 e discussão das respostas   5 min 

Discussão sobre o 

Vídeo. 

2ª atividade: Apresentação de vídeo sobre a febre e as posturas a serem 

tomadas 

15 min 

3ª atividade: Solicitação de Resposta ao TC online 10 min 

4ª atividade: Observação das respostas do TC e Aplicação do IP 10 min 
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5ª atividade: TC 1.2 5 min https://www.youtube.c

om/watch?v=73ai0eFh

mVU 

Extras: Verificar presença dos alunos; Entrega da TL4 “Origem dos 

termômetros: Construindo um Termoscópio” por aplicativo de 

mensagens e/ou redes sociais. 

5 min 

V – Medidas Termométricas 1  

Objetivo: Demonstrar a evolução dos termômetros e suas utilizações e importância. 

1ª atividade: Verificação da TL4 e discussão das respostas com re-
experimentação em sala 

15 min 

Experimentação: 

construção do 

Termoscópio. 

2ª atividade: Explanação sobre evolução dos termômetros e o método de 

construção e utilização das escalas termométricas 

10 min 

3ª atividade: Solicitação de Resposta ao TC online 5 min 

4ª atividade: Observação das respostas do TC e Aplicação do IP 10 min 

5ª atividade: TC 1.2 5 min 

Extras: Verificar presença dos alunos; Entrega da TL5 “Conversão de 

Escalas termométricas com lista de exercícios” por aplicativo de 

mensagens e/ou redes sociais. 

5 min 

VI – Medidas Termométricas 2 

Objetivo: Proporcionar a compreensão do método de construção e utilização das escalas termométricas. 
1ª atividade: Verificação da TL5 e discussão das respostas  5 min 

Aula expositiva e 

desenvolvimento do 

método (correção de 

exercícios). 

2ª atividade: Explanação sobre Escalas Termométricas (correção de 

exercícios) 

15 min 

3ª atividade: Solicitação de Resposta ao TC online 10 min 

4ª atividade: Observação das respostas do TC e Aplicação do IP 10 min 

5ª atividade: TC 1.2 5 min 

Extras: Verificar presença dos alunos; Entrega da TL6 “A 

temperatura e a Conservação de Alimentos” por aplicativo 

de mensagens e/ou redes sociais. 

5 min 

VII – Processos de Variação de Temperatura e transmissão de energia térmica 

Objetivo: Demonstrar os processos envolvendo a variação da temperatura e as transmissões de calor, e sua 
utilização no cotidiano. 

1ª atividade: Verificação da TL6 e discussão da TL  5 min 

Experimentação: 

Bolsa Térmica Caseira 

de Poliacrilato de 

Sódio. 

2ª atividade: Experimentação: Bolsa Térmica Caseira de Poliacrilato de Sódio 

e explanação sobre as trocas de calor 

20 min 

3ª atividade Solicitação de Resposta ao TC online 7 min 

4ª atividade: Observação das respostas do TC e Aplicação do IP 10 min 

5ª atividade: TC 1.2 5 min 

Extras: Verificar presença dos alunos 3  

VIII – Avaliação e Auto-avaliação 

Objetivo: Mensurar quantitativamente a construção dos conceitos estudados. 
1ª atividade: Solicitar Resposta ao TC final  25 min 

Respostas das 

Avaliações da 

Pesquisa, Auto-

avaliação e resposta 

ao TC final. 

2ª atividade: Solicitação Resposta da Auto-avaliação 10 min 

3ª atividade: Discussão sobre o desenvolvimento das atividades e entrega de 

Ficha avaliativa da Pesquisa. 

10 min 

4ª atividade: Agradecimentos 5 min 

Extras: Verificar presença dos alunos (Enquanto realizam TC final).  

 

 

As descrições das aulas, bem como a análise e discussão das mesmas, compõem 

o próximo Capítulo de Resultados e Discussão.  
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4. Resultados e Discussão 

 

A sequência didática proposta foi aplicada no final do mês de setembro em uma 

turma do 2º ano do Ensino Médio com 29 alunos, que coincidiu com o início da 3ª 

Unidade letiva do Colégio Estadual Raymundo de Almeida Gouveia. A aplicação durou 

cerca de um mês, aproximadamente 4 semanas, sendo duas aulas por semana, tendo um 

remanejamento de duas aulas a mais por conta de feriados, deslocamentos de horários, e 

entrega do prédio da escola para os pleitos de 1º e 2º turnos das Eleições de 2018. 

Os conceitos físicos envolvidos foram trabalhados de forma ativa, e a aplicação 

conjunta dos métodos IpC e EsM se mostraram promissores em seus resultados. No 

entanto, devido à realidade do ensino de Física brasileiro alguns ajustes e adaptações 

podem ser feitas. 

 

Descrição das aulas 

 

Aula 1 - Tema: Termologia: Esquentando as coisas de um ponto de vista. 

A primeira aula foi uma utilizada para apresentação da nova estrutura de trabalho. 

Explicamos a dinâmica de trabalho, listamos os conteúdos que seriam tratados, os 

métodos avaliativos da pesquisa e da unidade e a metodologia que seria aplicada. 

Tentamos tirar a maioria das dúvidas sobre a nova técnica e a nova estrutura de aula. 

Também confirmamos junto aos alunos a condição de acessibilidade digital deles: 

quantos possuíam “smartphones” (já tínhamos uma informação visual prévia, mas era 

preciso quantificar), quantos tinham acesso à internet, e quantos precisariam de auxílio 

no compartilhamento de dados, caso a rede da escola não funcionasse. Como proposto na 

sequência a aula teve duração de 50min e dividimo-la em cinco momentos, como veremos 

a seguir. 

No primeiro momento, composto por aproximadamente vinte minutos, 

apresentamos a pesquisa aos alunos, sua justificativa e objetivos, detalhando para eles o 

problema gerador da mesma. Explicamos também a dinâmica da aula, com a utilização 

dos métodos IpC e do EsM. Foi mostrado o passo a passo contido na Figura 1 desta 

dissertação, e também está demonstrado na Figura 6 a seguir. 
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Figura 6 – Estrutura do IpC em conjunto com o EsM (Traduzido) 

Fonte: MAZUR e WATKINS (2010). 

 

Explicamos sobre a entrega das TLs e TCs e a importância das mesmas serem 

realizadas como proposto. Solicitamos aos alunos que expusessem suas perspectivas em 

relação à Física, suas limitações e dificuldades.  

No momento seguinte, apresentamos o conteúdo da unidade a serem discutidos 

durante a sequência. Esse momento durou uns dez minutos. Acreditamos que quando o 

aluno visualiza com antecedência o que será trabalhado, o estímulo visual gera posterior 

acompanhamento e pode possibilitar o desejo de antecipação dos conhecimentos, 

proporcionando ao aluno um conceito prévio e ao professor trabalhar as dúvidas geradas 

desse pré-estudo. 

Os conteúdos que foram listados: 

 Conceitos de Temperatura, Calor e Energia Interna; 

 Ideia de Equilíbrio térmico e Sensação Térmica;  

 Instrumentos de Medida de Temperatura; 

 Conversões entre Escalas Termométricas;   

 Aplicações dos Fenômenos Térmicos no dia-a-dia. 

No terceiro momento passamos a apresentar a estrutura do Método Avaliativo, 

como as TLs e TCs seriam quantificadas. No caso desta turma, o TC final foi quantificado 

em dois pontos da nota geral da unidade. Também adicionamos outros instrumentos como 

testes e provas formais. Reservamos cinco minutos para essa atividade. 
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Finalizamos a aula com os dois momentos finais, sendo cada um de cinco minutos 

que compreenderam entre a entrega da primeira TL com o tema “Está fazendo muito calor 

hoje!” que, por ser a inicial, preferimos entregar impressa, pois ainda não havíamos 

cadastrado os alunos na plataforma digital. Então, verificamos a presença dos alunos e 

verificamos a possibilidade da entrega das TLs por aplicativo de mensagens e/ou redes 

sociais e demos preferência por utilizar a plataforma digital “Google Sala de Aula” 

(GSA).  

Montamos a sala virtual e distribuímos o código para que cada aluno fizesse o 

download do aplicativo e com o código se registrasse no ambiente virtual. 

Os alunos ficaram animados com a proposta e relataram que “seria bom 

experimentar algo novo, “fugir da rotina”. A ideia causou certa euforia e o projeto, 

aparentemente, foi bem aceito, embora a participação deles tenha sido gradual ao longo 

das aulas. 

 

Aula 2 – Tema: Temperatura: por um toque! 

Essa aula tinha por objetivo eliminar concepções de senso comum referentes à 

temperatura. Os alunos chegaram animados, mas em sua maioria não tinham seguido a 

orientação de ler o texto da TL e assistir o vídeo postado antes de responder o questionário 

referente. Então, instamos com eles sobre a necessidade de consolidar o hábito ler e 

interpretar as atividades de leitura antes de respondê-las.   

Iniciamos a correção da TL1 (p.73), mostrando a eles como a ferramenta “Google 

Forms”, utilizada para composição dos questionários de TL e TC, nos ajuda a acompanhar 

o progresso deles, e evidenciar quem realizou a atividade (ver Figura 7). 

 

 

Figura 7 – Gráficos das respostas gerados pelo Google Forms. 
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Conferimos o cadastro deles na plataforma digital do “Sala de Aula”, conforme 

Figura 8 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Plataforma Google Sala de Aula com alunos cadastrados. 

 

 

  

Havíamos planejado usar a ferramenta “Bit.ly”, um encurtador de "links” de sites, 

para oferecer um link menor e de fácil digitação para acesso dos alunos aos testes. No 

entanto, sempre que precisávamos fazer alguma alteração no documento, o link entrava 

em conflito de página e dava erro de acesso. Descobrimos que ao usar o “Google Forms” 

em conjunto com o “Sala de Aula” isso não acontecia, pois os alunos só precisavam clicar 

no material e eram direcionados para a página correta, mesmo que esta tivesse sofrido 

edições.  

Partimos então, para uma breve exposição do conceito de sensação térmica, 

fazendo diferenciação da ideia de sensação térmica climática e sua relação com a sensação 

térmica física. Abordamos a subjetividade das sensações, usando exemplos do cotidiano 

como quando alguém está sem casaco num dia “frio”, e outra pessoa usando duas, ou três 

roupas, no mesmo ambiente. 

A partir daí, solicitamos que eles respondessem o TC1 (p.80), que já estava 

programado na plataforma GSA com antecedência, e nesse momento o “post” tinha sido 

liberado. Após eles responderem, analisamos rapidamente essas respostam e percebemos 

pelos gráficos que o percentual de acertos estava entre 30 e 70%, nos levando a aplicar o 

método do IpC atrelado à uma experimentação sensorial. 
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Desenvolvemos o experimento de Sensação Térmica, disponibilizando três 

vasilhas com água a diferentes temperaturas: uma com temperatura elevada, por volta de 

40 ºC, outra com água “morna” por volta de 28-30 ºC e uma com água “fria”, por volta 

de 20 ºC. Os alunos foram convidados a colocarem as mãos na água conforme a sequência 

descrita no roteiro (em anexo), e a relatarem o que estavam sentindo a respeito da 

temperatura da água. 

Neste momento, a nossa interferência foi a mínima possível, pois a intenção era 

permitir que eles interagissem entre si e com o experimento para formular suas 

conclusões.   

Solicitamos então, que votassem novamente no TC1. Percebemos, 

posteriormente, que devíamos ter feito outra cópia do TC para esta segunda votação, para 

que as respostas pudessem ser computadas em separado na ferramenta e a elaboração dos 

gráficos de comparação pudesse ser automática. Como não fizemos desta forma, pela 

inexperiência, precisamos separar as respostas manualmente e montar os gráficos em 

outro programa. A seguir, na Figura 9, estão os gráficos produzidos como auxílio do 

Excel, baseados nas respostas do aluno no TC1. 
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Figura 9 – Gráficos de respostas do TC1 na primeira votação. 
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Depois da segunda votação (Figura 10), observamos que as respostas mudaram e que 

muitos tinham compreendido o processo, e pudemos avançar para o próximo tópico 

proposto neste trabalho. 

 
Figura 10 – Gráficos de respostas do TC1 na segunda votação. 

 

 

Uma dificuldade estrutural foi encontrada: a conexão de rede da escola. Sempre 

havia quedas e com isso liberamos nossa rede de dados particular para os alunos votarem, 
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dificultando um pouco a obtenção das respostas pela lentidão da conexão. Mesmo assim, 

foi possível realizar as etapas da aula. 

Verificamos a presença dos alunos, preenchemos caderneta de aula e entregamos 

a TL2“Temperatura x Calor” que havíamos programado para ser liberada no GSA 

próximo ao final da aula, e assim o foi.  

 

Aula 3 – Tema: Temperatura X Calor! 

Nesta aula promovemos a análise dos termos de calor usados no cotidiano e a 

percepção de que nem sempre eles terão o mesmo significado em Física. Para tanto, 

durante a verificação das respostas da TL2, perguntamos-lhes sobre suas impressões 

sobre o texto da TL, para direcioná-los à diferenciação entre temperatura, calor e energia 

interna. Salientamos mais uma vez a importância da leitura do material disponibilizado 

na TL, antes de responder as questões propostas, fomentando a consolidação do hábito de 

ler, interpretar as questões, correlacionando com os textos propostos. 

De posse das respostas dos alunos, obtidas na TL, proporcionamos uma breve 

discussão sobre as características da grandeza temperatura e do termo calor. Trouxemos 

ideias de senso comum, usos e frases como “está fazendo muito calor hoje”, para explicar 

a essência do termo calor e seu significado, mostrando que na Física o termo calor refere-

se ao trânsito de energia entre os corpos. Esclarecemos a diferença entre os termos 

discutidos na TL e as situações que acontece quando os corpos trocam calor.  

Solicitamos assim, que os alunos que respondessem ao TC 2 (Figura 11), 

disponível no Google Forms.  
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Figura 11 – Gráficos de respostas do TC2 na primeira votação. 
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Após a análise das respostas do TC, pedimos aos alunos que se reunissem nos 

grupos para a aplicação do IpC. Nessas divisões, a formação dos grupos foi livre, para 

que eles se sentissem mais à vontade e escolhessem colegas por afinidade. Eles trocaram 

informações, tiraram dúvidas e ouviram os colegas, um instrumentalizando o outro. 

Depois votaram segunda vez no TC2 (Figura 12). 

 

 Figura 12 – Gráficos de respostas do TC2 na segunda votação. 

 

 

Percebemos que alguns ainda são “levados pela maré” e marcam o que o colega 

decide, sem interagir. Vão pelo “se ele, que é mais inteligente que eu, marcou essa 

questão, eu marco essa também”. Vemos isso como vestígios de um comportamento 

internalizado da facilidade e baixa autoestima. Essas questões também foram trabalhadas 

ao longo da pesquisa, durante as exposições, para que eles percebessem que a participação 

de todos era importante no processo. 

Tivemos, novamente, alguns impasses por conta da conexão de internet. Mais uma 

vez a rede estava “caindo” e precisamos usar conexão particular. Como o assunto 

trabalhado iria ser debatido novamente nas próximas aulas, dentro dos próximos 
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conceitos, resolvemos avançar com novos tópicos e liberar o envio da TL3 “Febre mata? 

Quando medicar?”. Fizemos a verificação da presença na caderneta e encerramos a aula. 

A esta altura, em média, 26 alunos participaram ativamente das tarefas de leitura 

e dos testes conceituais, bem como do restante da dinâmica de aula. 

Durante as aulas das semanas seguintes, como os alunos já estavam familiarizados 

com a pesquisa, sequência de atividades e técnica de estudo, notamos na assimilação e 

construção dos conteúdos de forma mais rápida, fácil e profunda, e muitos deles, que 

antes, apenas “faziam por fazer”, passaram a querer realmente entender o que estava em 

discussão e participar ativamente das produções. 

 

Aula 4 – Tema: Febre Mata? 

O foco desta aula foi relacionar o conceito de variação de energia térmica com a 

prática do dia-a-dia, quando evidenciamos essa variação num acesso de febre e como 

utilizar os métodos para regulação de temperatura corretamente, demonstrando assim, 

que a Física está diretamente ligada ao cotidiano dos alunos e que o conhecimento correto 

dos fenômenos físicos pode salvar vidas.  

Depois de corrigir a TL3, fazendo alusão ao texto disponibilizado para leitura, 

fizemos uma breve exposição do vídeo “Como cuidar da febre das crianças” (disponível 

no youtube, endereço em anexo), comparando com atitudes cotidianas, de forma que os 

alunos fizeram relatos dos costumes familiares nos casos de febre na família. 

Permitimos reflexões individualizadas, mas nem todos puderam externalizar, pois 

tínhamos receio que o tempo definido para a atividade (quinze minutos) se estendesse 

muito, prejudicando a dinâmica da aula e da pesquisa. Eles tiveram mais oportunidades 

quando sentaram em grupos no IpC. 

Solicitamos que os alunos respondessem ao TC 3, já disponível na plataforma.  E 

as respostas se deram como descritos nos gráficos a seguir (Figura 13). 
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Figura 13 – Gráficos de respostas do TC3 na primeira votação. 
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Na questão 3 várias respostas estavam corretas. Por isso, consideramos a 

contagem do gráfico satisfatória. Apenas um questionamento do TC não obteve a média 

padrão do IpC, e solicitamos aos alunos que se reunissem nos grupos para discutir e votar 

apenas este item. Era um assunto mais “novo” e as TLs e o vídeo da discussão traziam 

poucas informações sobre os mecanismos de termorregulação e uma linguagem técnica.  

O tema sobre a febre era de interesse deles, por se tratar de uma realidade próxima 

a deles. Os alunos estavam empolgados em ver a Física aplicada à proteção da vida. 

Consideramos aceitável que eles tenham tido receio nas votações sobre o assunto.  

 

 

Figura 14 – Gráficos de respostas do TC3 na primeira votação. 

 

Ao analisar o resultado do TC3.1 para o item em equívoco (Figura 14), 

percebemos que o assunto foi bem aceito e entendido, prosseguindo então para o final da 

aula, e os procedimentos de verificação de presença dos alunos e o anúncio de liberação 

da TL4 “Termometria 1”, no GSA.  

 

Aula 5 – Tema: Medidas Termométricas 1 

A aula foi uma introdução para os estudos em termometria. Pudemos mostrar a 

evolução dos termômetros através da história, desde sua criação e desenvolvimento, bem 

como suas utilizações e importância. A TL4 baseou-se em vídeos explicativos sobre o 

surgimento dos primeiros termômetros e como os jovens poderiam montar o seu próprio 

termoscópio caseiro (Figura 15). Foi solicitado a eles que fizessem testes com os 

aparelhos produzidos e anotassem as suas observações para discussão em sala. A 

verificação dessa TL consistia em confirmar se todos os alunos trouxeram os materiais 

para repetirmos a experimentação em sala. Realizamos a experimentação e pudemos 
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perceber que os alunos se divertiram bastante em atividades práticas e o processo de 

aprendizagem fluiu mais facilmente. 

 

 

Figura 15 – Alunos em experimentação do termoscópio caseiro. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Após a experimentação, explicamos o método utilizado para a construção de 

escalas termométricas arbitrárias, partindo do princípio dos pontos fixos utilizados por 

Celsius, Lord Kelvin e Fahrenheit ao elaborarem suas respectivas escalas, abordando a 

importância da conversão termométrica. Solicitamos, então, aos alunos que respondessem 

ao TC 4, disponível no Google Forms, postado no GSA (Figura 16). 
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Figura 16 – Gráficos de respostas do TC4 na primeira votação. 
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Com o costume do processo, os alunos passaram a votar com mais rapidez. No 

entanto, alguns ainda cometiam equívocos nas respostas produzidas nos TCs, mesmo 

sabendo a resposta correta. Aplicamos em seguida o IpC. As aulas já iniciavam com os 

alunos em grupos para economizar tempo (Figura 17). Era um dos momentos mais 

esperados. Logo depois do IpC eles realizaram o TC4.1, como mostra a Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Alunos reunidos nos grupos do IpC. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 18 – Gráficos de respostas do TC4 na segunda votação. 

 

A quarta questão deste TC não nos deu uma resposta plenamente satisfatória, 

dentro do padrão do IpC, mas resolvemos seguir adiante, pois o tema se repetiria com 
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mais intensidade nas exposições e leituras, que acreditamos não causar danos ao processo 

metodológico. Verificamos a presença dos alunos na caderneta e sinalizamos a postagem 

da TL5 “Conversão de Escalas termométricas com lista de exercícios” no GSA. 

Disponibilizamos outros materiais de apoio na plataforma online (Figura 19), 

como forma de acréscimo de conteúdo de pesquisa para o aluno. Colocamos fotos dos 

termômetros antigos, e vídeo-aulas de outros professores para auxiliar os alunos na 

compreensão dos assuntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Postagem de material extra de apoio. 

 

Aula 6 – Tema: Medidas Termométricas 2 

Nesta aula enfatizamos novamente a importância da utilização da escala correta 

em diversas situações do cotidiano, tentando promover a compreensão do método de 

construção e utilização das escalas termométricas. Insistimos com os alunos que eles 

necessitavam entender que as escalas fazem parte de seu cotidiano, pois mesmo que não 

tivessem previsão para viajar a outro território onde se utiliza determinada escala, 

vivemos em um mundo globalizado e em muitos locais podemos visualizar medidas 

termométricas em outra escala que não a usada habitualmente, como por exemplo, em 

alimentos refrigerados, ou elevadores, ou ainda em artigos científicos. 

Continuamos a enfatizar a importância do hábito da leitura da TL em sua íntegra, 

mostrando-lhe os benefícios de participar ativamente da própria construção do 

conhecimento e não apenas da repetição de argumentos prontos. 

A TL 5 foi composta de uma lista de exercícios para trabalhar a aptidão prática 

dos alunos na resolução de problemas do cotidiano que envolvem a conversão de escalas 

termométricas. Sendo assim, solicitamos que eles indicassem as questões que tiveram 
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mais dificuldades em obter a resposta e corrigimo-las com eles, fazendo o passo a passo 

matemático. A exposição da aula foi baseada nesta lista. 

Solicitamos aos alunos que respondessem ao TC 5, disponível no Google Forms, no 

GSA, como vemos a seguir na Figura 20. 

Figura 20 – Gráficos de respostas do TC5. 
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A esta altura os alunos já estavam bastante acostumados com a rotina do método 

e estavam tornando as execuções das etapas mais ágeis e produtivas. As respostas destes 

testes pareceram mais pensadas, ao invés de apenas marcadas. De forma que suprimimos 

neste dia, a reunião dos grupos do IpC. 

Ficamos muito satisfeitos nessa aula, e os alunos também demonstraram 

entusiasmo. Então, verificamos a presença dos alunos e liberamos a entrega da TL6 “A 

temperatura e a Conservação de Alimentos” no GSA.  

 

Aula 7 – Tema: Processos de Variação de Temperatura e Transmissão de  

                                         Energia Térmica 

Esta foi uma aula superinteressante e dinâmica. Pudemos levar os alunos a 

evidenciarem a Física no seu dia a dia, com exemplos práticos sobre as formas de 

transmissão de calor, conectando os conhecimentos sobre variação de temperatura já 

adquiridos por eles.  

A TL 6 trouxe textos riquíssimos sobre a importância de se saber a temperatura 

dos alimentos dispostos nos supermercados, bem como a importância disso para sua 

conservação e posterior consumo, sem que tragam danos à saúde humana. Os alunos 

tinham vivenciado uma greve de caminhoneiros e acompanhavam, via imprensa, as 

consequências dessa greve. A discussão sobre o assunto foi interessante e produtiva. 

Desenvolvemos com os alunos uma experimentação com a construção de uma 

Bolsa Térmica Caseira feita com Poliacrilato de Sódio (Figura 21). E durante a produção 

fomos explicando sobre os processos de troca de calor. Aproveitamos os materiais 

utilizados para exemplificar as transmissões por condução, convecção e radiação, bem 

como os estados físicos dos materiais utilizados. Apresentamos o poliacrilato de sódio e 

suas utilizações nas fraldas descartáveis, absorventes e protetores de seios, dentre outros 

materiais. 

A bolsa térmica de gelo em gel é utilizada para a prolongação da manutenção do 

nível de agitação molecular do alimento, por mais tempo do que se este estivesse sujeito 

à troca de calor normal com o ambiente. Também pode ser usada para entorses e 

machucados causados por impactos com objetos, por quedas ou choque entre pessoas. 
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Figura 21 – Experimentação Bolsa Térmica de Gel - Poliacrilato de Sódio. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Solicitamos que os alunos respondessem ao TC 6, disponível no Google Forms e 

no GSA (Figura 22). Este era o último TC específico por aula e o penúltimo da sequência. 

Os alunos já estavam bem familiarizados com os testes e responderam com mais rapidez. 

Mesmo assim, voltamos a enfatizar com eles para não perder a ideia responsável de 

construção do processo de ensino-aprendizagem.  
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Figura 22 – Gráficos de respostas do TC6. 
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As duas primeiras questões não obtiveram as porcentagens padrões do IpC, mas 

como as últimas três atingiram mais de 85% de respostas corretas, na média, o tópico 

inteiro ficava próximo de 70% e durante a explanação, os alunos participaram ativamente 

com comentários bem embasados nos textos das TLs. Então resolvemos não realizar os 

grupos de IpC nesta aula. Eles estavam muito animados com as bolsas de gel. 

Esta foi a última aula expositiva. Aconselhamos os alunos a repassarem os textos 

trabalhados, fazendo uma revisão para a execução do TC final, na aula seguinte. O TC 

final foi quantificado para compor a nota da unidade deles. Verificamos a presença dos 

alunos e terminamos a aula.  

 

Aula 8 – Tema: Avaliação e Auto-avaliação 

 

Chegamos à última aula proposta na sequência. Foi o momento de mensurar 

quantitativamente a construção dos conceitos estudados e verificar a aceitação da 

pesquisa. Para tanto, solicitamos aos alunos que respondessem três avaliações distintas 

pré-organizadas: O TC final, a Auto-avaliação e a Avaliação da Pesquisa. 

Desejávamos ver a progressão individual de cada aluno, e por isso pedimos que, 

individualmente, e sem trocar informações com o colega, eles respondessem ao TC final. 

Informamos-lhes da importância desta avaliação não ter a interferência do colega, já que 

desta vez, o que está sendo mensurado é a aquisição de conhecimento individual.  

O TC final contém todas as perguntas e alternativas dos TC’s disponibilizados e 

executados por eles, numa espécie de compilação. Ele foi transformado em teste 

quantificador com os recursos do próprio Google Forms, pois precisamos atribuir nota 

para esta avaliação na unidade. Eles tiveram um intervalo de tempo de vinte e cinco 

minutos para responder o TC final. 

Num segundo momento, pedimos a eles que avaliassem seu próprio desempenho 

ao longo do processo. As questões foram formuladas com o intuito de levá-los a uma 

reflexão sobre comportamento, compromisso e disponibilidade. Demos dez minutos para 

a resposta. Enquanto eles respondiam os TCs, fizemos a verificação de presença em 

caderneta. 

Em mais um processo avaliativo, os alunos se depararam com questões que os 

fizeram refletir sobre o método aplicado: se foi interessante para eles, se favoreceu o 

desenvolvimento do processo de aprendizagem e se eles gostariam que este método fosse 

aplicado em outras unidades e com outros conteúdos; a postura da professora, etc. 



47 

 

Sabemos que o processo de ensino-aprendizagem é uma troca, e como desejamos 

nossos alunos como sujeitos ativos no processo, nada mais conveniente solicitar que eles 

exponham verbalmente suas percepções acerca do que aprenderam com a metodologia 

aplicada.  

Outros instrumentos utilizados, como a Ficha avaliativa da Pesquisa e a Auto-

avaliação, aplicados nesta aula, mostrou-se como um importante retorno ao professor, 

pois o aluno pôde expressar sentimentos, ideias, perspectivas que não o faria verbalmente, 

dando sugestões que podem ser usados como ajustes ao método. Na Auto-avaliação, por 

exemplo, o estudante é levado a repensar sua postura em sala, e refletir sobre seu papel 

no processo. Desejamos com isso que ele compreenda, na prática, ao analisar sua 

trajetória, que ele é, realmente, parte ativa no desenvolvimento de sua aprendizagem, 

podendo assim mudar ou aperfeiçoar sua postura nas próximas etapas de sua vida 

escolar/acadêmica. 

Mostramos abaixo nas Figuras 23, 24, 25 e 26, os resultados apresentados pelos 

alunos sobre a avaliação da pesquisa e a Auto-avaliação com algumas respostas pessoais 

dos alunos. 

Por fim, terminamos a aula agradecendo a participação de cada aluno, e sua 

disposição em trabalhar com um método diferente. E também por contribuírem 

efetivamente com o desenvolvimento dessa pesquisa. O senso de dever cumprido e os 

momentos vividos com eles foram muito gratificantes. 
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Figura 23 – Respostas dos alunos sobre a avaliação da pesquisa. 
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Figura 24 – Respostas dos alunos sobre a avaliação das metodologias usadas. 
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Figura 25 – Respostas dos alunos sobre conceitos estudados e avaliação da professora. 
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Figura 26 – Respostas da Auto-avaliação dos alunos. 
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5. Considerações Finais 

 

Durante a implementação da pesquisa tivemos alguns percalços ao longo dos dias 

de aula, tais como: a diminuição do horário letivo do dia para reuniões do colegiado da 

escola, locação do prédio da escola para as eleições, consequente suspensão de aulas da 

turma analisada, e, a principal, que foi a ausência da rede de internet para acesso online 

dos dados da pesquisa, que muitas vezes atrasou a resolução dos testes e postergação do 

final das aulas, mas que foi resolvido posteriormente. 

Conseguimos aplicar em sala de aula a sequência didática proposta como Produto 

Educacional desta dissertação de mestrado, acrescendo a ela a produção, também em sala 

com os estudantes, de um Termoscópio Caseiro (que eles ficaram bem felizes em ver 

funcionar literalmente “com suas próprias mãos”) e de uma Bolsa Térmica de Gelo em 

Gel (eles também ficaram bastante animados com esta produção).   

Imaginamos que alguns ajustes possam ser feitos pelos professores que desejem 

repetir o estudo em suas classes, seguindo a sequência didática proposta. Remanejando 

conteúdos, dando enfoques diferentes para cada assunto, usando outros materiais 

didáticos a disposição deles, estendendo mais um assunto que entendam como mais 

relevante e adequando os pontos da sequência à realidade regional e de cada um, podem 

transformar a sequência sugerida numa sequência pessoal. Dessa forma, apresentamos as 

seguintes sugestões:  

 Ordem do conteúdo a ser abordado: o professor avalia qual conteúdo pode ser 

aplicado primeiro, obedecendo apenas a ordem das aulas 5 e 6 e sua aplicação 

ocorrer após a aula 3 que é um pré-requisito para ambas. 

 Etapas que podes ser suprimidas: o professor também pode suprimir alguma etapa 

da sequência, caso observe que seus alunos avançaram na construção do 

conhecimento, como a segunda votação do TC, por exemplo, ou a reunião dos 

grupos, caso a primeira votação atinja o percentual satisfatório de 70%. 

 Formas de votação: utilizamos o formulário de questões online na plataforma 

Google Forms, mas sabemos que a realidade de algumas escolas não possibilita o 

uso dos mesmos materiais. Logo, o professor pode utilizar: cartões preparados 

com letras ou cores para a votação; outras plataformas acessíveis pelo 

computador, caso a escola tenha sala de informática disponível para sua aula; ou 

Apps criadores de enquetes. 
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 Experimentos sugeridos: embora tenhamos escolhido experimentos com materiais 

básicos de fácil acesso na maioria das regiões brasileiras, os mesmos podem ser 

substituídos por outros relacionados à termologia, usando materiais mais comuns 

em cada região. No caso da Bolsa em Gel, a forma mais barata e rápida é o uso da 

fralda descartável, mesmo as de baixa qualidade. Outra opção seria comprar o 

Poliacrilato de Sódio pela internet, considerando o prazo de entrega para não 

prejudicar a aula. 

 Verificação de presença dos alunos: a “chamada” como é conhecida é um 

documento obrigatório nas aulas e para otimizar o tempo sugerimos que a 

verificação de frequência seja realizada durante a realização do TC ou quando os 

alunos estiveram em grupos no IpC. 

 Sobre as plataformas utilizadas: a tecnologia deve ser pensada como uma 

ferramenta facilitadora do trabalho do professor, e do processo de ensino-

aprendizagem, coletando os dados e ampliando o contato com nossos alunos. Mas, 

percebemos ao longo de nossa vivência em sala e durante a execução deste 

trabalho, que as plataformas utilizadas neste projeto ainda são pouco conhecidas. 

Assim, apresentamos abaixo dois endereços online, de cada ferramenta, com 

tutorial de como utilizá-las. 

 

Para o Google Forms: 

https://support.google.com/docs/answer/6281888?co=GENIE.Platform%3DDes

ktop&hl=pt-BR 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=S5wfdhR-rxs 

 

Para o Google Sala de Aula: https://support.google.com/edu/classroom 

https://edu.google.com/intl/pt-BR/products/classroom/?modal_active=none 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=TTHR0VtRl8g 

 

Para conceitos de Física: https://www.youtube.com/watch?v=2vBf5YnFCWw 

 

Nos apêndices desse trabalho trazemos os textos utilizados nas TLs, as questões 

trabalhadas após estes textos, os roteiros de experimentações, e os TCs (aula por aula), 

bem como o TC final e os TC avaliativos da última aula. 
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Durante a concretização do produto surgiu a ideia de alocar todo o material 

produzido e exposto nele em um único site. Acreditamos que o professor que desejasse 

reproduzir nossa pesquisa teria seu tempo otimizado ao encontrar todos os recursos 

prontos para a edição em um só lugar. Por experiência, sabemos da dificuldade que esses 

profissionais têm em conciliar planejamento de aulas, aplicações, avaliações e todo 

processo que envolve o ensino com sua vida pessoal e social. O site poderá auxiliar esse 

professor, que terá a tecnologia a seu favor.  

Nele estarão contidos: a versão final da desta dissertação de mestrado, uma cópia 

do produto educacional, as TLs em texto e um atalho para as questões no Google Forms, 

e outro atalho para os TCs, também no Forms. Estarão disponíveis todos os vídeos citados 

e os roteiros das experimentações. A maioria dos materiais pode ser editado: os do Google 

Forms, por solicitação de edição através dos contatos disponíveis na página; os 

documentos do Word que podem simplesmente serem baixados.  Para ter acesso à página 

online basta digitar o link abaixo no navegador do computador, ou com o auxílio de um 

leitor de Código QR, um App de celular, realizar a leitura do código seguinte: 

 

https://sites.google.com/chapaquente 

 

 

Em suma, acreditamos na potencialidade da pesquisa e de sua aplicação positiva. 

Sentimo-nos realizados na execução deste projeto e desejamos que outros professores 

também possam se apropriar dessas produções, ampliando assim, a gama de construções 

que os alunos são capazes de elaborar. 
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Apêndice 1. Tarefas de Leituras (Textos) 
 
 

  Tarefa de Leitura 1 – TL1 
 

Estamos dando início à termologia, ramo da física que estuda o calor e seus efeitos sobre 

a matéria (termo = calor, logia = estudo). Ela estuda as manifestações dos tipos de energia que 

de alguma forma produzirão variação de temperatura, como por exemplo aquecimento ou 

resfriamento. Também a mudança de estado físico, quando o corpo perder ou receber calor. 

Muitos fenômenos que ocorrem no nosso cotidiano tem o entendimento facilitado pelo 

estudo da termologia. O como e porque ocorrem é o objetivo do estudo. 

Fisicamente, o conceito dado a quente e frio é um pouco diferente do que costumamos usar no 

nosso cotidiano. É comum acreditarmos que Calor e Temperatura são sinônimos, e usarmos a 

celebre frase: “Hoje está fazendo muito calor”, quando na verdade gostaríamos de dizer “Hoje 

a temperatura do dia está elevada!”. Pensamos também que quando tocamos a maçaneta de uma 

porta, e a sentimos fria, é porque estamos sentindo sua temperatura, que estaria mais baixa que 

nossa mão. Sendo que, na verdade, nossa mão tenta aquecer a maçaneta, transferindo-lhe calor. 

A sensação de resfriamento é proveniente da perda de energia térmica para a maçaneta. 

Logo, vamos perceber que temperatura é a grandeza que caracteriza o estado térmico de 

um corpo ou sistema. Então, definimos como quente um corpo que tem suas moléculas em alto 

grau de agitação, ou seja, com alta energia cinética. Analogamente, um corpo frio, é aquele que 

tem baixa agitação das suas moléculas. Assim, quando aumentamos a temperatura de um corpo 

ou sistema, estamos elevando o estado de agitação molecular deste corpo. Assista ao vídeo Calor, 

no Canal da Física, disponível no link e aprofunde seus conhecimentos, depois responda as 

perguntas da TL 1. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hwqzYidL-HQ 

http://bit.ly/TLum2AM 
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Tarefa de Leitura 2 – TL2: Temperatura x Calor 

 

Leia o trecho do livro “Física: Uma Abordagem Estratégica - Vol 2, Volume 2” de Randall 

D. Knight, que também pode ser obtido em: https://books.google.com.br/books?id=3ebh62FcO 

QYC&lpg=PA515&dq=diferen%C3%A7a%20entre%20calor%20e%20temperatura&hl=pt-BR&pg 

=PA515#v=onepage&q=diferen%C3%A7a%20entre%20calor%20e%20temperatura&f=false. 

 

 

https://books.google.com.br/books?id=3ebh62FcO%20QYC&lpg=PA515&dq=diferen%C3%A7a%20entre%20calor%20e%20temperatura&hl=pt-BR&pg%20=PA515
https://books.google.com.br/books?id=3ebh62FcO%20QYC&lpg=PA515&dq=diferen%C3%A7a%20entre%20calor%20e%20temperatura&hl=pt-BR&pg%20=PA515
https://books.google.com.br/books?id=3ebh62FcO%20QYC&lpg=PA515&dq=diferen%C3%A7a%20entre%20calor%20e%20temperatura&hl=pt-BR&pg%20=PA515
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Roteiro para Experimentação da Aula 2 

 

 

Experimentação: Sensação Térmica 

 

Materiais: 

 3 potes/vasilhas (plásticas ou vidro) 

 Água morna 

 Água Quente (Temperatura suportável, 36 a 38 graus, no máximo) 

 Água Fria 

 Um voluntário da turma  

 

Procedimentos: 

Colocar cada porção de água em uma vasilha, em cima de uma mesa, ou bancada. Solicitar 

que o aluno voluntário. Coloque uma das mãos na água quente e uma na água fria. Observar o 

comportamento do aluno, e suas observações sobre as águas, e sensações. Depois solicitar que 

ele coloque ambas as mãos na mesma vasilha, a que contém água morna. Observar sua reação.  

Perguntar-lhe “qual das mãos está sentindo a água mais quente”. Oferecer o 

experimento para demais alunos da sala. Baseado nas respostas dos alunos, direciona-los aos 

conceitos de sensação térmica, esclarecendo a relação com a temperatura, e de equilíbrio 

térmico, demonstrando o transito de calor entre a mão e as águas. 

 

 

 
Figura 1. Sensação térmica. 

Fonte: if.ufrgs.br 
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Tarefa de Leitura 3 – TL3: “Febre mata? Quando medicar?” 
 

 

Leia o trecho do artigo “A criança com febre no consultório” de Jayme Murahovschi, que 

também pode ser obtido em: http://www.scielo.br/pdf/jped/v79s1/v79s1a07.pdf. 
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Tarefa de Leitura 3 – TL3: “Febre mata? Quando medicar?” (Cont.) 

 

Leia o trecho do artigo “A criança com febre no consultório” de Jayme Murahovschi, que 

também pode ser obtido em: http://www.scielo.br/pdf/jped/v79s1/v79s1a07.pdf. 

Vídeo para discussão: https://www.youtube.com/watch?v=73ai0eFhmVU. 
 

 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/jped/v79s1/v79s1a07.pdf
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Roteiro para Experimentação da Aula 4 
 

 

Experimentação: Re-experimentação Termoscópio Caseiro 

 

Materiais: 

 Álcool; 

 Durepox ou massa de Modelar; 

 Uma garrafa de vidro pequena (utilizamos uma de vidro de leite de coco); 

 Um cano de caneta; 

 Um piloto; 

 Uma régua; 

 Anilina (corante alimentício). 

 

Procedimentos: 

 

Solicite aos alunos que, com a ajuda da régua, graduem o cano da caneta, fazendo 

marcações de 0,5 cm cada. Depois eles devem preencher a garrafa com álcool até um pouco 

acima do meio dela. Em seguida, devem preparar o durepox, unindo um pedaço de cada massa, 

para compor uma liga do material.  

Peça que abram a massa como um círculo pequeno, mais ou menos do tamanho da boca da 

garrafa, e com a caneta marquem o centro, tomando cuidado para não obstruir a interior do 

cano da caneta. Por meio do buraco feito no centro da massa, devem introduzir a caneta e 

posicioná-la dentro da garrafa, em contato com o líquido. Agora devem fixar o durepox na boca 

da garrafa, cuidando para que a caneta fique firme. 

 

Experimentando: 

 

Peça para que os alunos esfreguem uma mão na outra, até sentirem que elas estão 

esquentando, e rapidamente toquem a garrafa envolvendo-a nas mãos e observem. Pergunte-

lhes o que está acontecendo e porquê.  

Com base, nas respostas, siga os demais passos descritos na sequência. 

Você também pode sugerir que eles levem o termoscópio para casa e experimente 

colocando-o no congelador, e depois em contato com alguma superfície pouco aquecida. E que 

anotem o que observaram. 
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Tarefa de Leitura 5 – TL5: Medidas Termométricas 
 

Nas aulas anteriores definimos alguns conceitos importantes sobre os fenômenos 

térmicos.  

A compreensão sobre a existência de uma energia interna nos corpos devido à agitação 

molecular destes, e a possibilidade de medida do nível desta agitação, define energia e 

temperatura de um corpo. Bem como a ciência que a energia interna deste mesmo corpo pode 

ser transferida a outro que esteja com grau de agitação diferente, até que os dois alcancem o 

equilíbrio térmico, nos dá a ideia de calor. 

Saber com precisão a temperatura de um determinado corpo ou substância é de suma 

importância para o nosso dia-a-dia, como por exemplo, em situações que se precise determinar 

a temperatura corporal de alguém para saber se a pessoa está com febre e poder medicá-la 

quando necessário, ou para manter alimentos, remédios e outros produtos sensíveis à variação 

de temperatura num nível adequado para acondicionamento. Muitas outras situações do 

cotidiano chamam nossa atenção para a determinação dos valores termométricos. 

No processo de determinação de medida termométrica podemos tanto construir uma 

escala aleatória, também chamada arbitraria, quanto utilizar as existentes. Dentre elas 

podemos citar três mais populares: Celsius (utilizada na maioria dos países do mundo), 

Fahrenheit (usada em alguns países de língua inglesa como EUA e também em Belize), e a escala 

Kelvin (padrão para artigos científicos e usada em laboratórios). 

 

Construindo minha própria escala. 

 

Para a construção de uma escala termométrica são necessários alguns passos simples: 

1 – Determinar dois pontos fixos de uma substância base a ser medida. A água é uma das 

mais usadas, por seus valores serem mais estáveis por se tratar de uma substancia pura. Se 

estiver em condições normais de temperatura e pressão a água mudará de estado ao alcançar o 

mesmo nível de agitação, o que torna fácil repetir a medida. Determina-se então o ponto de 

fusão e ebulição. Atribuindo-se valores a estes pontos. Valores que possam ser divididos em 

partes iguais de um ponto a outro. 

2 – Dividir em partes iguais a variação entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição da 

água, atribuindo valores as partes obtidas.  

Pronto! Basta relacionar a nova escala com outra já existente e fazer as conversões. 
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Tarefa de Leitura 5 – TL5: Medidas Termométricas (Cont.) 
 

Convertendo escalas termométricas. 

 

É na equação de conversão que podemos encontrar valores correspondentes entre as 

diversas escalas. 

E consiste também em alguns passos simples: 

1 – Correlacionar os pontos de fusão e ebulição das duas ou mais escalas a serem 

convertidas. 

2 – Determinar nível para uma determinada temperatura na escala arbitraria e seu valor 

correspondente na escala dita “padrão”. 

3 – Analisar a variação entre a temperatura que se quer definir (arbitraria), e os pontos 

fixos da escala (fusão e ebulição), bem como a variação entre a temperatura correspondente na 

escala padrão e os pontos fixos nela descritos (fusão e ebulição). 

4 – Montar a equação e encontrar a temperatura correspondente almejada. 
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Lista de Exercícios da Aula 5 – Medidas Termométricas 
 

01. Durante o verão, o clima em cidades como o Rio de Janeiro costuma atingir temperatura de 

40 ºC. Qual o valor desta diferença na escala Fahrenheit? 

02. Um termômetro foi graduado segundo uma escala arbitrária X, de tal forma que as 

temperaturas 10 ºX e 80 ºX correspondem ao ponto de fusão e de ebulição da água. A 

temperatura em X que corresponde a 40 ºC é: 

03. (UF-Londrina) Uma escala termométrica E adota os valores –10 ºE para o ponto de gelo e 

240 ºE para o ponto de vapor. Qual a indicação que na escala E corresponde a 30 ºC? 

04. (MACKENZIE) Um turista brasileiro sente-se mal durante a viagem e é levado inconsciente 

a um hospital. Após recuperar os sentidos, sem saber em que local estava, é informado de 

que a temperatura de seu corpo atingira 104 graus, mas que já “caíra” de 5,4 graus. Passado 

o susto, percebeu que a escala termométrica utilizada era a Fahrenheit. Desta forma, na 

escala Celsius, a queda de temperatura de seu corpo foi de: 

05. (FATEC – SP) Certo dia, um viajante verificou que a temperatura local acusava X °F. Se a 

escala utilizada tivesse sido a Celsius, a leitura seria 52 unidades mais baixa. Essa 

temperatura é: 

06. Criogenia é um importantíssimo ramo da ciência ligado à Termologia. Sua finalidade é 

conseguir temperaturas extremamente baixas para diversas aplicações como conservação 

de produtos alimentícios, transporte de gêneros perecíveis, preservação de tecidos, 

conservação de sêmen de animais para uso em fertilização, entre tantas outras. A 

manutenção do sêmen bovino se dá em temperaturas próximas do ponto de solidificação do 

nitrogênio, que é de aproximadamente 73 K. Essa temperatura nas escalas Celsius e 

Fahrenheit, respectivamente, é:  

07. Você enviou a um amigo americano um e-mail contando sobre o Brasil. Seu amigo não fala 

português e desta forma você fez o e-mail em inglês, que você domina muito bem. No 

entanto, em dada passagem do e-mail você diz que a temperatura local é de 32 °C. Seu 

amigo não entende a escala Celsius e desta forma você precisa escrever na escala que ele 

usa, ou seja, Fahrenheit. Que valor você escreverá no e-mail? 

08. Veja o que foi publicado recentemente em jornal 

sobre o Estado do Maranhão. Qual a representação 

correta destes valores na escala Celsius e qual suas 

temperaturas correspondentes nas escalas 

Fahrenheit e Kelvin? 
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Tarefa de Leitura 6 – TL6: A Temperatura e a Conservação de Alimentos 1 

 

Desde os primórdios da vida em sociedade, ou seja, do início da civilização, a espécie 

humana aprendeu que seria necessário fazer estoques de alimentos e sobras de refeições para 

tempos de escassez, que poderiam ser causados por desastres naturais, guerras ou dificuldades 

de cultivo dentre outros motivos. 

Os primeiros métodos de conservação eram extremante simples, consistindo em técnicas 

como secar o alimento ao Sol, fazendo com que a parte externa fosse ressecada, enquanto a 

interna poderia ser guardada por mais dias, sem deteriorar. Ainda foram e são utilizadas técnicas 

como a defumação (utilizar a fumaça do fogo para preservar o alimento), a salga (colocar sal para 

forçar uma desidratação e prolongar a durabilidade do alimento), imersão em banha (usar a 

gordura do animal para preservar a carne), entre outras. 

Hoje em dia, com os avanços tecnológicos, as técnicas mais utilizadas baseiam-se no nível 

de agitação molecular do alimento, criando temperaturas inadequadas para a proliferação de 

microorganismos sensíveis à variação térmica, ou desnaturalização de enzimas que podem causar 

a deteriorização dos alimentos. Podemos, assim, classificar as técnicas térmicas em dois grupos: 

no primeiro grupo observa-se o aumento da temperatura e no segundo obriga-se ao alimento uma 

redução crítica do nível térmico.  

 

Dentre as várias técnicas podemos citar: 

 Temperaturas elevadas: 

Pasteurização – Técnica desenvolvida pelo químico Frances Louis Pasteur, e consiste em 

aquecer o alimento a uma temperatura próxima a de ebulição. É fundamental observar a relação 

tempo x temperatura, para conceder ao alimento a quantidade certa de energia térmica 

necessária e alcançar o grau de esterilização desejado, provocando o mínimo de alterações em 

suas propriedades. 

Esterilização – Semelhante a pasteurização, eleva a temperatura dos alimentos por 

determinado intervalo de tempo, de modo a eliminar todos os microorganismos contidos e que 

poderiam estragar o produto ou causar doenças naqueles que o consome. A esterilização é muito 

utilizada para garantir que os produtos comercializáveis estejam estéreis. 

Branqueamento - Técnica utilizada em conjunto com outras como o congelamento e 

consiste em “escaldar” rapidamente o alimento e depois resfria-lo em água fria. O choque térmico 

promove a inativação enzimática facilitando o armazenamento. 
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Tarefa de Leitura 6 – TL6: A Temperatura e a Conservação de Alimentos 1 (Cont.) 

 

 Temperaturas Reduzidas 

Refrigeração – O alimento deve ser mantido em temperaturas que variem entre 0 º e  

7 ºC. Ele visa conservar as características do produto, e é uma técnica usada para conservações 

de curto prazo. Devem-se observar fatores como temperatura (depende do produto a ser 

refrigerado), tempo, condições de armazenagem, umidade relativa, circulação de ar, luz, etc. 

Congelamento – Em princípio, semelhante ao resfriamento pela utilização de temperaturas 

bem reduzidas. No entanto, para um método eficiente torna-se necessário o uso de temperaturas 

inferiores a -18 ºC, inibindo assim a atividade microbiana. Como método de longo prazo e deve-

se levar em conta o tempo desde o processo de produção do alimento até o consumo que varia de 

acordo com o tipo de alimento. Esta técnica pode ser aplicada de forma rápida ou lenta, podendo 

demorar de 3 a 12h, onde ocorre o decréscimo progressivo de temperatura. É necessário ter 

cuidado também com o descongelamento, para que durante o processo não sejam perdidas 

propriedades nutricionais ou organolépticas do produto. 

Vejam o quadro abaixo com alguns alimentos e seus tempos de resfriamento e 

congelamento: 

Quadro 1 – Autoria Própria 

Alimento Tempo de 

Resfriamento 

Tempo de 

Congelamento 
Vísceras e carne moída  2 a 3 horas 3 a 12 meses 

Carne Vermelha  4 a 5 dias 3 a 12 meses 

Peixe fresco  1 a 2 dias 3 a 6 meses 

Aves  1 a 3 dias 3 a 6 meses 

Legumes, verduras e frutas em geral  4 a 8 dias 3 a 6 meses  

Leite pasteurizado  2 a 3 dias 2 a 3 meses 

Leite Materno 24h  Até 3 meses 

Ovos  10 a 30 dias Até 12 meses (fora da casca) 

 

Referências: 

Conservação de alimentos. 

http://web.ccead.pucrio.br/condigital/mvsl/Sala%20de%20Leitura/conteudos/SL_conservaca

o_de_alimentos.pdf. Acessado em: 15/09/2019. 
 

Conservação de alimentos. 

http://www.cfn.org.br/index.php/conservacao-de-alimentos/. Acessado em: 15/09/2019. 
 

Conservação de alimentos pelo frio. 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/nutricao/conservacao-de-alimentos-

pelo-frio/21774. Acessado em: 15/09/2019. 
 

Como congelar e descongelar ovos. 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/culinaria/como-congelar-e-escongelar-

ovos/60908. Acessado em: 15/09/2019. 
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Tarefa de Leitura 6 – TL6: A Temperatura e a Conservação de Alimentos 2 

Notícia 1 
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Tarefa de Leitura 6 – TL6: A Temperatura e a Conservação de Alimentos 2 

Notícia 1 (Cont.) 

 

 

Referência: https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/vigilancia-

sanitaria-cria-forca-tarefa-para-verificar-cargas-de-alimentos-22731011.  

Acessado em: 15/09/2019. 
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Tarefa de Leitura 6 – TL6: A Temperatura e a Conservação de Alimentos 2 

Notícia 2 

 

 

Referência: http://www.marilia.sp.gov.br/prefeitura/apos-longa-greve-dos-caminhoes-

vigilancia-sanitaria-alerta-consumidores/. Acessado em: 15/09/2019. 
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Roteiro para Experimentação da Aula 7 

 

Experimentação: Bolsa Térmica de Gel (Poliacrilato de Sódio) 
 

Materiais: 

 1 saco plástico pequeno (utilizados para embalagem de presente transparentes, ou sacos 

encontrados nos supermercados para embalar frutas, ou ainda sacos plásticos com 

estrutura de vedação para embalar alimentos a serem congelados); 

 1 pedaço de papel alumínio; 

 1 colher de sopa; 

 2 vasilhas plástica médias (uma com água, outra sem); 

 Tesoura; 

 Ferro de passar roupas; 

 Pano, Toalha, etc.; 

 Fralda Descartável. 

 

Procedimentos: 

1. Formando o Gel 

Solicite que os alunos cortem, em uma das extremidades, o tecido da parte interna da 

fralda, fazendo uma “bolsinha”. Em seguida, despejem certa quantidade de água dentro da fralda, 

devagar e aos poucos, com o auxílio da vasilha sem água para evitar molhar a mesa, cadeiras, chão 

(ambiente da sala de aula), etc. A reação entre a água e o poliacrilato é quase imediata, e logo 

verão o gel formado na fralda. 

2. Enchendo o saco 

Peça para que eles cortem, agora, a lateral da fralda para terem acesso ao gel formado. E 

com a colher, recolham o gel e depositem-no no saquinho até um pouco mais da metade do saco.  

3. Preparar para vedação 

Informe-lhe que devem ser dadas duas dobras da abertura do saco. E em seguida, devem 

envolver as dobras com papel alumínio, com cuidado para não desfazer as dobras. 

4. Vedação térmica 

Oriente os alunos a aquecerem o ferro, numa temperatura não muito elevada. Lembre-se 

de alertá-los quanto a prováveis queimaduras e da utilização cautelosa do instrumento. Solicite 

que sobre uma superfície plana e rígida, eles coloquem o pano esticado e a bolsa sobre ele. E 

então, que com o ferro aquecido, eles “passem” a abertura do saco envolvida no papel alumínio. O 

alumínio promoverá a transferência de calor do ferro para o saco, evitando que o saco grude no 

ferro e favorecendo a vedação do saco. 

5. Congelamento 

Cada aluno poderá levar sua Bolsa Térmica para casa e colocá-la por algumas horas no 

freezer ou congelador.  

6. Utilização 

A bolsa Térmica de Gel pode ser usada no auxílio à conservação dos alimentos, em conjunto 

com Marmitas (Bolsas) Térmicas revestidas, ou em entorses e luxações provocadas por quedas 

ou pancadas, e em muitos outros diversos usos. 
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Apêndice 2. Tarefas de Leituras (Questões) 
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Apêndice 3. Testes Conceituais 
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Apêndice 4. Avaliação da Pesquisa 
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