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Caro companheiro professor 

 A presente cartilha foi produzida com o intuito em auxiliar a 

formação de nossos alunos do Ensino Médio, por meio do enfoque CTS, ou 

seja, relação Ciência, Tecnologia e Sociedade. Nessa direção, a abordagem 

realizada concentra-se no uso do celular em sala de aula para fins 

pedagógicos, em que, acreditamos tornar os conteúdos científicos mais 

atraentes para o estudante. Assim, serão mostradas propostas de ensino com 

o uso do celular, enfatizando seus diversos dispositivos tecnológicos, numa 

perspectiva didática. Busca-se também, aproveitar a facilidade de sua conexão 

com a internet, que propicia acessos gratuitos com vários aplicativos, 

simuladores e imagens que estão totalmente voltadas para o conceito 

científico.  

 Espera-se que esta cartilha contribua para que o aluno 

compreenda a importância da ciência para seu cotidiano e para a sociedade, 

instruindo a questionamentos, decisões e atuações sobre tecnologia. 

 É necessário que o professor, proporciona espaço e oportunidade 

de debate no cenário escolar para o progresso da qualidade do estudante em 

relação às implicações do desenvolvimento científico e tecnológico. 

Acreditamos na busca de didáticas que concerne em atividades mais criativas 

e dinâmicas relacionadas com aparatos tecnológicos que são atrativos para o 

estudante. 

 Desejo, então, que a presente cartilha alcance uma dimensão 

interdisciplinar com extensão que possa integrar outros conteúdos. 

Bom trabalho, 

 

Forte abraço, Serginho.  
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Um breve relato sobre o tema 

 

O estudo da Física busca compreender os fenômenos naturais por meio 

da observação e interpretação de determinados acontecimentos. A associação 

deste estudo com atividades experimentais que relacionam o aprendizado do 

estudante com o mundo em que vivem, auxiliam o ensino de conceitos físicos 

que diversas vezes discordam com os conhecimentos prévios adquiridos no 

cotidiano do aluno. Para os autores Araújo e Abib (2003), essas atividades 

experimentais têm sido apontadas por professores e alunos como a forma mais 

eficiente de aprender e ensinar Física contribuindo em aulas dinâmicas e 

criativas. O papel do professor é o de orientar e mediar o processo de ensino 

durante as atividades, promover interações entre os estudantes para que 

possam delinear seu ponto de vista e confrontar erros e acertos com o intuito 

de atingir o aprendizado científico.  

A inserção destas atividades experimentais é conectada com o uso de 

laboratório como espaço que atribui significados e potencializa conhecimentos 

teóricos. Para não correr o risco de uma estratégia de ensino indesejada, com 

a finalidade em cumprir apenas formalidades legais com respeito à carga 

horária exigida é necessária uma dependência com as aulas expositivas, 

clareza na proposta de ensino e regras para sua utilização, segundo os autores 

Cézar e Souza (1992). Devido à necessidade de recursos materiais e 

equipamentos, o laboratório é pouco utilizado no ensino de Física praticado nas 

escolas. Para o autor Vieira (2013), o gasto excessivo de tempo destinado à 

montagem, à coleta de dados e à organização de resultados referentes ao 

experimento, impede que discussões importantes sejam concluídas com o 

restante de tempo disponível.  

Com o avanço da tecnologia, diversos aparelhos computacionais como 

computador, notebook, celular entre outros surgem no cotidiano das pessoas, 

sendo inevitáveis suas inserções no espaço educacional, pois, fazem parte da 

vida dos estudantes, considerados até mesmo como uma questão social. Essa 

tecnologia tem alterado o comportamento dos estudantes nos últimos anos, na 

realização de chamadas, envio de mensagens, conexão a internet o que 

possibilita ao usuário uma comunicação a qualquer hora e local desde que 
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exista sinal ou conexão. A internet, segundo Cardoso (2011), é considerada um 

dos meios de comunicação mais utilizada atualmente, aliada aos aparelhos 

tecnológicos deve ser usada com vários objetivos no campo educacional, por 

meio de consultas em biblioteca virtuais, artigos periódicos, sites pedagógicos, 

simulações computacionais, vídeos didáticos, aplicativos educacionais. 

 

Fonte: Disponível em <https://www.qinetwork.com.br/4-motivos-que-mostram-que-usar-o-celular-

na-sala-de-aula-pode-ser-algo-bom/> 

O celular e smartphone resolvem a dificuldade da locomoção e do custo 

adicional por ser uma telefonia móvel e muitos destes aparelhos já trazem de 

fábrica uma variedade de sensores como acelerômetro, microfone, câmara 

fotográfica e de vídeo, GPS capazes de medir grandezas físicas importantes no 

âmbito didático. Lançados na década de 1990 surgiram em alta escala a partir 

de 2002. Em 2013, foram vendidos mais de 1 bilhão de smartphones no 

mundo. A União Internacional de Telecomunicações, UIT anunciou que o 

número de celulares em uso no mundo passou de sete bilhões em 2015.  

Segundo Anatel, o Brasil terminou Dezembro de 2015 com 257,8 milhões de 

celulares e estão disseminados na sociedade, sendo inevitável sua presença 

entre os estudantes de escolas pública e privada.  O celular possui alta 

capacidade de computação, comunicação e com a evolução da tecnologia é 

possível baixar aplicativos totalmente gratuitos, discutir o uso de animações e 

simulações computacionais, como ferramenta necessária para a educação 

dispensando um espaço próprio para a realização de atividades experimentais. 

O Educador tenta explorar conhecimento científico buscando explorar e inovar 

prática de ensino em suas aulas, mas o desafio é conseguir engajar e motivar 

este aluno de geração digital. Sendo necessária estratégia tecnológica 

agregando o celular como ferramenta pedagógica de ensino. Não significa que 

existe a possibilidade de substituir outros métodos pedagógicos, como o 
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laboratório, pelo celular. A questão é transformar este equipamento em mais 

uma alternativa no laboratório como instrumento de aprendizagem que, no 

mínimo, incentiva os alunos a se sentirem à vontade na aquisição de 

conhecimentos científicos.  

Um importante foco de divulgação desta vertente é um Guia de diretrizes 

de políticas, lançado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura - UNESCO (2014), para a aprendizagem móvel, 

descrevendo os benefícios para essa atividade em sala de aula, sendo 

discutido e valorizado também em trabalhos acadêmicos. É inquestionável que, 

para atender as evoluções científicas em termos didáticos, é necessária uma 

discussão das potencialidades dos recursos tecnológicos ampliando seu 

conhecimento (Cunha, Braz, Dutra e Chamon, 2012). De acordo com Pereira 

(2013), o aparelho celular não pode ficar distante do processo ensino-

aprendizagem, pois, possui recursos tecnológicos que, somados com 

metodologias de ensino adequadas, colaboram com o autoconhecimento do 

estudante. 

A proposta da cartilha é a inserção do uso do celular em sala de aula, 

como ferramenta pedagógica que aliada aos recursos computacionais, facilita o 

processo ensino aprendizagem no estudo dos fenômenos físicos. Para isto, 

apresentamos sugestões de atividades experimentais com o celular, orientados 

pelos PCNs, utilizando uma metodologia sustentada pela análise de conteúdo e 

ancorada pelo CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade). Espera-se que o celular 

possa exercer uma função importante no processo ensino e aprendizagem na 

Física como mediador entre os conceitos construídos pelo estudante e seu 

cotidiano, por meio de consultas em biblioteca virtuais, artigos periódicos, sites 

pedagógicos, simulações computacionais, vídeos didáticos, aplicativos 

educacionais, dentre outros. Com a evolução da tecnologia é possível baixar 

aplicativos totalmente gratuitos, discutir o uso de animações e simulações 

computacionais, como ferramenta necessária para a educação. 

Sua versatilidade contribuirá para que muitas áreas da ciência sejam 

abordadas, devido aos diversos recursos operacionais, mobilidade e 

variedades de sensores de simples acesso. 

Por serem facilmente transportáveis e possuírem recursos multimídias 

que facilitam a realização de um grande número de tarefas, a UNESCO (2014) 
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define o aparelho celular, como uma ferramenta de potencialidade para uma 

educação de qualidade. 

A cartilha apresenta um conjunto de experimentos e propostas didáticas 

que incluem o uso do celular para discussão de conceitos físicos em turmas do 

Ensino Médio. 

 

Sobre o celular 

O celular é definido como aparelho móvel de comunicação pessoal que pode 

ser utilizado para realizar chamadas, enviar mensagens (Short Message Service – 

SMS) e conectar-se à internet, o que possibilita ao usuário uma comunicação a 

qualquer hora e local desde que exista sinal ou conexão. O primeiro modelo foi de um 

protótipo usado em 1973, pelo engenheiro da Motorola Martin Copper realizando a 

primeira chamada pública com o uso de um telefone celular, em Nova York. 

 

 

 

Fonte: Disponível em <http://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-geral/historia-do-telefone-

celular> 

• TELEFONE CELULAR O telefone celular é um aparelho que emite ondas 
eletromagnéticas, especificamente micro ondas (radiação não ionizante), 
geralmente na frequência de 900 MHz. O aparelho emite um sinal para a 
Estação de Rádio Base (ERB), mais próxima do usuário. Esta por sua vez envia o 
sinal para a Central de Comutação e Controle (CCC), que o direciona, por meio 
de antenas para o telefone receptor, que pode ser outro aparelho celular ou 
telefone fixo, como ilustra a figura. 
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O aparelho começou a ser comercializado apenas 10 

anos depois, com o modelo Dynatac 8000X, que media 25 

cm de comprimento, 7 cm de largura e pesava cerca de 1 

Kg. A bateria necessitava de ser recarregada após uma 

hora de conversação. A maioria de celulares vendidos 

atualmente são smartphones. Os smartphones são 

telefones celulares com alta capacidade de computação e 

comunicação e surgiram na década de 1990, sendo 

utilizado em grande escala a partir do lançamento do 

BlackBerry em 2002. O modelo na época permitia aos 

usuários enviar e-mails, organizar dados e preparar 

memorandos. Mas, seus usuários eram obrigados a usar 

um fone de ouvido com um microfone acoplado, devido à 

falta de um alto-falante e um microfone. Os modelos da 

atualidade possuem processadores com frequências 

superiores a 1 GHz, memórias RAM acima de 1 GB e 

capacidade para armazenar internamente dezenas de GB, 

possibilitando vídeo chamada, conexão de internet de alta 

velocidade, economia de energia e a utilização de diversos 

aplicativos. Assim, a presente cartilha considera os 

smartphones como aparelhos celulares. 
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Para os professores e 

escolas inovarem em seus 

métodos de ensino e 

linguagens analógicos 

buscando um ambiente mais 

tecnológico, a UNESCO 

publicou em 2014, um guia de 

recomendações que visa 

orientar e incentivar os 

governos a formularem 

políticas públicas educacionais 

em entenderem melhor o uso 

do celular e seus benefícios na 

educação. O site de notícias de 

educação EDUTECN – 

educação + tecnologia, 

representou por meio do 

infográfico Policy Guidelines 

for Mobile Learning 

(Orientações Políticas Relativas 

à Aprendizagem Móvel), as 10 

recomendações e os 13 bons 

motivos para utilizar as 

tecnologias móveis em sala de 

aula:  

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto de apoio pedagógico ao 

uso de tablets. Disponível em: 

<https://www.cp2.g12.br/blog/iedtablets/unesco/> 

Acesso em 10 de novembro de 2016. 

 

 

https://www.cp2.g12.br/blog/iedtablets/unesco/
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O infográfico apresenta um resumo do índice do Guia da UNESCO como 

auxílio para superação dos desafios que as políticas educacionais e os 

profissionais de ensino enfrentam em relação ao uso da tecnologia em sala de 

aula. 

 

Fonte: Disponível em <https://social.stoa.usp.br/arianne/blog/o-uso-do-celular-em-sala-de-aula> 

Os telefones celulares atuais deixaram de exercer apenas a função de 

telefone. Mas, são centrais multimídias computadorizadas que ainda permitem 

assistir filmes, gravar voz, tirar fotos, acessar a internet, dentre outras funções 

que auxiliam como dispositivo pedagógico. O telefone celular é uma 

calculadora que seguem a ordem de operações. Funciona como uma agenda 

que possui até mecanismo de alerta. Permite receber atualizações de sites 

oferecendo serviço de notícias e publicações. O telefone celular é uma câmera 

fotográfica digital, uma filmadora digital e um rádio gravador digital. Muitas 

escolas convivem com a falta de recursos tecnológicos que se encontram 

disponíveis no telefone celular e permitem diversas possibilidades de 

aprendizagem.  

A tecnologia sempre esteve presente e com bom planejamento é 

possível o uso do celular em sala de aula de forma natural. 

 

 

 

 

  

 

TIPOS DE APARELHOS CELULARES Os 

aparelhos celulares classificam-se em analógicos 

ou digitais. No sistema analógico a voz é enviada e 

reproduzida por inteiro (DynaTAC 8000x da 

motorola de 1983). No sistema digital a voz é 

convertida em sinais digitais que são transmitidos 

em “pacotes” (V600, V555m da Motorola e LG 5400). 

Ambos funcionam apenas em áreas específicas.  
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PROCEDIMENTOS INSTRUCIONAIS DE USO DA CARTILHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as atividades podem ser desenvolvidas em grupo, caso 

algum aluno não possua o aparelho celular. Para aqueles alunos 

ou escola que não tem acesso à internet, sugerimos que façam 

o download da atividade em casa e repassem para outros 

estudantes. Isso pode ser feito por meio 

de bluetooth ou por roteador.  

É FÁCIL E RÁPIDO!!! 

VEJA A SEGUIR 

 

Construção de atividades no contexto CTS, contém 

atividades que podem ser utilizadas por professores do 

Ensino Médio, em que sugerimos estratégias de ensino com 

o uso do celular desenvolvido para sala de aula.  

FIQUE ATENTO PROFESSOR!!! 

ESSE MATERIAL DEVE SER ADAPTADO CONFORME A 

REALIDADE DE SUA ESCOLA 
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Siga os passos e saiba como fazer para enviar 

App’s via Bluetooth! 

Passo 1: baixe o Bluetooth File TransferLink Play Store: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.medieval.blueftp&hl=pt_B

R. Depois o abra, você verá que nele vai haver duas janelas, a dos 

arquivos do seu celular e a outra com o “B” (símbolo do bluetooth) que 

contém os aparelhos pareados clique nela. Quando clicar nela vai pedir a permissão para ligar 

o bluetooth aceite-a pressionando “Ok” 

Passo 2: Agora você está vendo os seus dispositivos pareados, clique no botão de opções do 

seu celular e aparecerá uma lista de opções, clique em pesquisar dispositivos e espere achar o 

dispositivo que você quer enviar o App (lembre que para enviar o App a visibilidade e o 

bluetooth do dispositivo que vai receber deve estar ligados). 

Passo 3: Quando achar o dispositivo que você quer enviar o App clique nele, aceite a 

solicitação no outro celular espere o arquivo enviar e pronto! O arquivo ficará salvo na memória 

interna do celular em formato”. Apk” agora é só instalar (Para instalar arquivos Apks você vai 

precisar ativar a permissão “fontes desconhecidas”. 

 

 

Confira abaixo o tutorial e entenda como é fácil 

conectar-se ao dispositivo móvel. 

Passo 1. No menu de “Configurações” do Android, vá até as opções de 

“Conexões”, para verificar os recursos disponíveis no seu smartphone. 

Selecione o “ancoragem e roteador Wi-Fi”; 

Passo 2. Nesta tela, então, ative o “Roteador Wi-Fi” para o telefone compartilhar os seus 

dados ou em “Compartilhamento de Bluetooth” para disponibilizar conexão via Bluetooth, caso 

seu computador tenha acesso a esta tecnologia; 

Passo 3. Para conectar via Wi-Fi, toque nesta opção e ela vai exibir o nome da conexão e a 

senha para o usuário acessar. Basta, então, procurar por esta rede, inserir o código e a Internet 

vai abrir normalmente. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em <http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2013/10/como-transformar-

seu-android-em-um-roteador-wi-fi.html> 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.medieval.blueftp&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.medieval.blueftp&hl=pt_BR
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DESCRIÇÃO DE ALGUNS RECURSOS 

 

● USO DE VÍDEOS 

Com a tecnologia e a crescente universalização do uso da internet o 

acesso a vídeos na rede tornaram-se rápidos e fáceis com o uso do celular, 

como o modem 3G e os smartphones. 

 É possível encontrar diversos vídeos de conteúdos científicos 

totalmente comprometidos com a educação. Coleções e programas em vídeos 

que irão proporcionar ao professor uma maior diversidade de títulos a sua 

disposição, sobre os mais variados temas. Podemos citar como exemplo o site 

simplifisica criado pelos professores do departamento de Física da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), sendo possível 

encontrar vídeos aulas sobre assuntos científicos. Programas gravados por 

meio do TV Escola, Vídeo Escola, Telecurso 2000, SBJ Produções. Optamos, 

como exemplo, na construção desta atividade vídeos acessados no sítio virtual 

www.youtube.com. 

As atividades apresentadas a seguir permitem que o professor, 

em sala de aula, faça uso do celular por meio de alguns sensores 

próprios do aparelho ou recursos de multimídias, aplicativos e 

simuladores disponíveis de forma gratuita em sites da internet.  

 

http://www.youtube.com/
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Colisão frontal com e sem cinto e airbarg 

Fonte: Disponível em < www.youtube.com/watch?v=d7iYZPp2zYY > Acesso em 10 de Outubro de 2016. 

 

 

Acidente de carro 

Fonte: Disponível em <www.youtube.com/watch?v=f3FEw8k0mE4&feature=player_embedded 

>Acesso em 10 de Outubro de 2016.  

 

 

Acidentes de ônibus 

Fonte: Disponível em <www.youtube.com/watch?v=P5OoWQaWeRs >Acesso em 10 de Outubro 

de 2016. 

 

Esses vídeos permitem que o professor e os alunos possam observar a 

Primeira Lei de Newton, em situações cotidianas e, assim, construir seu próprio 

conhecimento sobre o conteúdo de Dinâmica. Assim, busca-se facilitar a 

compreensão das Leis de Newton e concientizar os estudantes sobre a 

http://www.youtube.com/watch?v=d7iYZPp2zYY
http://www.youtube.com/watch?v=f3FEw8k0mE4&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=P5OoWQaWeRs
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importância das Leis de Trânsito. O professor pode trabalhar o vídeo com 

questões abertas sobre o uso do cinto de segurança e a ação do airbarg. 

Propomos que evidencie a interação da gravidade e das forças que interagem 

sobre o boneco, ressaltando a Lei da Inércia. 

 

 ● USO DE SIMULADORES 

Os simuladores permitem a ilustração de um determinado fenômeno por 

meio de um programa computacional que, em geral, simula um ambiente de 

laboratório. Assim, permite que as diferentes variáveis envolvidas possam ser 

alteradas e exploradas pelo usuário. Executados por um software, muitos 

destes simuladores são encontrados também com recursos de áudio e 

produzidos por universidades inclusive estrangeiras com acessos livres na rede 

mundial de computadores(internet). 

A figura, apresenta a imagem da página principal do Site do Phet 

(Physics Educational Technology) com estrutura dinâmica com links para 

diversos outros simuladores. 

 

Ilustração da página principal do Site do PhET.  

Fonte: Disponível em <www.phet.colorado> Acesso em 10 de Outubro de 2016. 

 

http://www.phet.colorado/
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Considerado um laboratório virtual para ciências, o Phet é um projeto da 

Universidade Colorado (EUA), que oferece gratuitamente simulações 

interativas de fenômenos da Física e de outras do conhecimento, acessível 

através do endereço eletrônico www.phet.colorado. 

O simulador Wave on string foi desenvolvido por S Pennington da Essex 

High School para aplicação em aula de Física no Ensino Médio. Sendo um 

aplicativo que necessita da plataforma/linguagem Java, funciona “off-line” e é 

de fácil manuseio. Permite a exemplificação e ampliação da visão de conceitos 

tais como transversalidade de uma onda, o que é pulso, a velocidade de 

propagação de um pulso numa corda em função da tensão aplicada, 

oscilações, amplitude, comprimento de onda, interferência construtiva e 

destrutiva de uma onda. 

A figura exibe a tela de apresentação inicial do simulador computacional 

de ondas numa corda. 

 

 

Tela do simulador onda em uma corda.  

Fonte: Disponível em<https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/wave-on-a-string> Acesso em 

10 de Outubro de 2016. 

 

● USO DE SENSORES 

De maneira geral, os atuais smartphones são dotados de uma série de 

sensores e atuadores, tais como acelerômetros, GPS e os mais usuais: 

câmera, auto falantes e microfone. 

A câmera encontrada na maioria dos smartphones possui lente de 

diâmetro da ordem de 2-3 milímetros e pode ser usada como um microscópio 

portátil com até 150X de aumento e permite tirar verdadeira macrofotografias.  

O sensor da câmera captura luz para criar imagem. Um sensor possui milhões 

http://www.phet.colorado/
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/wave-on-a-string
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de células sensíveis à luz, ou fotodiodos, sobre um pedaço de silício. Cada 

sensor gera uma carga elétrica quando atingido por uma partícula de luz que 

entra na câmera através da lente. O processamento da câmera transforma 

estas cargas elétricas em uma imagem. O sensor mais comum usado nas 

câmeras é o CMOS (Complimentary Metal-Oxide Semicondutor-Semicondutor 

de Óxido Metálico Complementar), pois, consomem menos energia. O sensor 

envia tudo que capta para o display ou visor, e este mostra tudo o que recebe 

dentro da banda de frequência da visão humana.  

O som de um celular vem de alto-falantes que podem estar localizadas 

na parte da frente, de trás ou dos lados do aparelho. Os controles de som da 

maioria dos aparelhos permitem potência de aproximadamente até 85 db e 

incluem equalizadores básicos. 

Como qualquer outro microfone, o celular também possui este 

dispositivo eletrônico que transforma vibrações mecânicas em corrente elétrica 

com bandas de frequências entre 300 MHz e 3 GHz. No celular é usado o 

microfone de eletreto, ou seja, tipo de capacitor que permanece sempre 

carregado, sem necessidade de energia externa. 

 

● USO DE APLICATIVOS 

Os aplicativos são programas simples que rodam dentro do celular. 

Também conhecidos como Apps, estes programas são classificados, de acordo 

com a tecnologia do celular. Sendo em iphone com o sistema iOS, outros 

celulares com versão para o Android e os mais simples com tecnologia Java.  

O aplicativo a seguir, também conhecido como “apito de cachorro”, 

permite a emissão de diversas ondas sonoras, incluindo frequências de 

infrassons e ultrassons. O aplicativo é usado para treinamento de cães, mas 

também funciona como uma ferramenta pedagógica para comparação de sons 

audíveis e inaudíveis para o ser humano, pois, o aparelho auditivo do ser 

humano é sensibilizado por ondas sonoras que se encontram no intervalo de 

aproximadamente 20 Hz até 20.000 Hz. Assim, o uso do software permite aos 

alunos que façam comparações com ondas sonoras que são percebidas pelo 

ouvido humano. 
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Esse software, depois de instalado no celular, por exemplo, disponibiliza 

a seguinte tela: 

 

Tela de entrada para o software apito para cachorro. 

Fonte: Disponível em < www.googleplay.com.br> Acesso em 10 de Outubro de 2016. 

 

O próximo aplicativo é mais conhecido como decibelímetro e permite 

medições de nível sonoro e expressa seus valores em decibéis (dB).  

 

Tela principal do decibelímetro 

Fonte: Disponível em < www.googleplay.com.br> Acesso em 10 de Outubro de 2016. 

Abaixo estão indicados os diversos comandos encontrados: 

1. Print - Permite capturar a imagem presente na tela e compartilhar ou salvar 

em seguida. 

2. Menu – No menu, é possível calibrar seu decibelímetro portátil, a partir de 

um decibelímetro de verdade. 

http://www.googleplay.com.br/
http://www.googleplay.com.br/
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3. Indicadores – É possível encontrar os seguintes indicadores: Mínimo, 

Máximo, Médio e Atual. 

4. Indicador principal – Permite visualizar o medidor de dB (decibel) atual. 

 

E também na versão Android com a seguinte tela: 

 

 

Tela principal do decibelímetro –  

Fonte: Disponível em <www.atrappo.com.br > Acesso em 10 de Outubro de 2016. 

 

Este aplicativo registra a intensidade máxima, mínima e em tempo real 

do som de um determinado ambiente. 

 

Atividade 1 – Trânsito e a Primeira lei de Newton 

O ensino de ciência utilizam mecanismos didáticos que se encontram 

distantes do cotidiano dos estudantes. Para conscientizá-los sobre os 

acidentes de trânsito, ao mesmo tempo que aprendem Física em sala de aula, 

propomos a atividade seguinte, acreditando que os debates propostos podem 

ajudá-los em suas formações como cidadãos mais conscientes. 

Objetivo: Demonstrar para o aluno a importância do uso dos itens de 

segurança no trânsito realizando suas relações com os conceitos de força e de 

inércia. 

Tempo estimado: 1 aula de 50 minutos 

Recursos:  Foram selecionados vídeos de sites da internet. 

http://www.atrappo.com.br/
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Foram selecionados vídeos para que os alunos observem fenômenos do 

cotidiano e suas relações com as Primeira Lei de Newton. Os alunos são 

convidados a assistir os vídeos onde são exploradas diversas questões abertas 

durante a exibição. Esta atividade busca 

compreender as Leis de Newton e suas 

consequências cotidianas, favorecendo o 

desenvolvimento de um pensamento mais 

crítico, a argumentação e conscientização 

da forma como é desenvolvida a ciência 

junto aos estudantes. As Leis de Newton 

são conceitos da Dinâmica que descrevem 

e explicam o movimento dos corpos, e 

portanto, de grande importância para o 

desenvolvimento da tecnologia. O professor pode relacionar os vídeos com as 

questões abertas sugeridas , procurando incentivar a interação entre os 

estudantes e a atividade proposta com outras questões que o auxilie. 

Os vídeos mostram três acidentes de trânsito.  O primeiro evidencia a   

diferença entre colisões com e sem airbarg e cinto de segurança. O objetivo é 

chamar a atenção sobre o uso destes itens de segurança. O segundo é de um 

homem que dorme enquanto dirigia um veículo. No próximo, tem-se a colisão 

de um ônibus. Evidencia-se nestes exemplos o conceito de inércia e a 

correlação entre esta tendência de um corpo a permanecer no seu estado de 

movimento com a importância de itens de segurança veicular. 

Na análise dos vídeos, abordar o conceito de inércia para em seguida, 

construir o conceito de força. Assim, fica evidenciado a Primeira Lei de Newton. 

Durante a atividade os estudantes buscam explicar a importância do 

cinto de segurança e o airbarg nos acidentes. Podendo discutir a falta desses 

itens de segurança na maioria de ônibus. 

 

inércia 

I – MATERIAL PARA O PROFESSOR 
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As Leis de Newton interpretam o comportamento de um corpo em 

repouso e movimento, de que modo estes estados podem ser modificados e o 

efeito decorrente da interação de dois corpos que possivelmente colidem no 

decorrer da realização do movimento. Para seu aprendizado segue as 

intruções abaixo: 

● Assista o vídeo disponível em: www.youtube.com/watch?v=d7iYZPp2zYY 

 

Responda as questões abaixo:  

l) Como o air bag e o cinto de segurança podem proteger os ocupantes 

de um veículo com redução de danos em caso de um acidente? Indique o 

motivo a partir do vídeo. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ll) Identifique no vídeo a direção e o sentido que o boneco de teste 

segue após a colisão. Ela é a mesma ou diferente da do carro? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

lll) Discuta sobre a velocidade do boneco antes e depois da colisão. Ela 

é a mesma ou diferente da do carro? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Il – MATERIAL PARA O ALUNO 

http://www.youtube.com/watch?v=d7iYZPp2zYY
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

● Assista aos vídeos disponíveis em: 

www.youtube.com/watch?v=f3FEw8k0mE4&feature=player_embedded 

www.youtube.com/watch?v=P5OoWQaWeRs 

Vimos uma série de acidentes. Responda as perguntas de acordo com o 

que você observou: 

l) Podemos dizer que tanto as pessoas do ônibus como o boneco de 

teste continuaram a descrever o movimento que tinham com a mesma 

velocidade no momento da colisão? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ll) Tente explicar como o homem pode ter ido parar no banco de trás, 

dizendo qual a posição final do carro. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

lll) Procure explicar como as crianças foram parar na lateral esquerda do 

ônibus. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

http://www.youtube.com/watch?v=f3FEw8k0mE4&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=P5OoWQaWeRs
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

lV) Agora explique como o airbag e o cinto de segurança funcionam, 

utilizando os conceitos discutidos durante a atividade. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Atividade 2 – Estudo de ondas numa corda 

As ondas mecânicas estão presentes no cotidiano das pessoas e por 

transportarem energia que pode ser vista em grande escala como as ondas 

gigantes, é considerado um assunto pertinente na sociedade. Com isso, a 

atividade tem o objetivo de tornar a aprendizagem dos conceitos iniciais de 

ondulatória mais dinâmica e interessante para o aluno.  

Objetivo: Discutir as propriedades de uma onda, sua propagação através 

de um meio e efeitos de reflexão em barreiras. 

Tempo estimado: 2 aulas de 50 minutos 

Recursos:  Simulador computacional Phet Interactive Simulations.  

 

Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/wave-on-a-string 

 

 

 

I – MATERIAL PARA O PROFESSOR 
 

 
Cabe ao professor apresentar o simulador computacional, permitindo 

que os alunos verifiquem seu funcionamento. Sendo possível observar uma 

corda vibrar em câmera lenta. Quando abrimos a tela inicial pode-se clicar em 

uma chave inglesa e simular movimentos numa corda. A função oscilador 

possibilita um movimento automático da corda e modificação na amplitude, 

frequência, amortecimento e tensão na corda. A barra de ferramenta permite o 
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uso de réguas para medir a amplitude ou o comprimento de onda. O simulador 

também possui possibilidades de visualisar corda infinita, fixa e livre.  

Alguns conceitos abordados com o uso do simulador: 

I) Influência da tensão na velocidade de propagação de um pulso. 

II) Reflexão de um pulso e inversão de fase. 

III) interferência construtiva e interferência destrutiva. 

IV) Comprimento de onda e relação com pontos da corda em concordância de 

fase. 

V) Relação entre frequência e comprimento de onda. 

VI) Corda vibrando com e sem amortecimento.  

O roteiro a seguir deve ser usado pelo professor concomitantemente 

com o estudante. 

 

 

II – MATERIAL PARA O ALUNO 
 

 

A ondulatória é a parte da Física destinada ao estudo das ondas, ou 

seja, qualquer pertubação, denominada pulso, cuja propagação em um meio 

acontece sem o transporte de matéria, apenas de energia. As ondas podem ter 

natureza mecânica, quando necessitam de um meio para propagação. E 

eletromagnética quando propaga-se no vácuo e em alguns meios materiais. Os 

fenômenos ondulatórios mais comuns são: 

● Reflexão - Quando uma onda incide sobre um obstáculo e retorna ao 

meio original de propagação mantendo constante suas características. 

● Refração – Quando uma onda passa de um meio para outro, com 

variação na sua velocidade mantendo constante sua frequência. 

● Difração – Quando uma onda consegue contornar um obstáculo ou 

uma abertura. 

● Polarização – Quando uma onda transversal, vibrando em várias 

direções, pasasa a fazê-lo em apenas uma. 

● Interferência – Quando duas ondas se encontram e se superpõem. 

A atividade a seguir enfatiza o estudo de uma onda mecânica em um 

meio, como uma corda, por exemplo. Para maior facilidade de observação, 

sugere-se os seguintes passos de exploração: 
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I- Atuação da Tensão na velocidade de uma corda 

a) Marcar o botão infinita. 

b) Marcar a função pulso. 

c) Deixar a amplitude em torno de 0,50 cm, duração do pulso 0,50 s, 

amortecimento em 0 e tensão baixa. 

d) Acionar o pulso e em seguida aumentar gradativamente a tensão com o 

pulso em movimento.  

e) Anote a diferença no comando do item d, especificando a relação entre 

velocidade do pulso e tensão. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

II- Reflexão de um pulso com e sem inversão de fase 

a) Coloque o simulador computacional nas mesmas condições iniciais, apenas 

modificando o modo em Extremidade Fixa. Acione o pulso observando sua 

reflexão na extremidade oposta. 

b) Faça o mesmo para a Extremidade Solta. 

c) Anote o observado para as duas situações 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

III- Interferência construtiva e destrutiva 

Coloque o simulador computacional no modo pulso e extremidade livre. 

Ainda nas mesmas condições anteriores, aumente a Amplitude para 0,60 cm. 

Acione um pulso e verifique o valor desta Amplitude com o auxílio das réguas e 

da Linha de Referência do simulador. Após a reflexão do pulso inicial acione 
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outro pulso. Após diversos encontros destes pulsos, anote o observado. Para 

melhor observação, coloque no modo lento. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

IV- Comprimento de onda e pontos em fase 

a) Acione o botão Reiniciar 

b) Coloque o simulador no modo Oscilador, Infinita e Normal. 

c) Ainda no Amortecimento nulo e Tensão nula, coloque a Amplitude em 0,50 

cm e Frequência 0,50 Hz. 

d) Acione o Oscilador e observe pontos que se movimentam em concordância. 

Procure auxílio com as bolinhas verdes. Acione a tecla pause e com auxílio 

das Réguas procure medir a distância entre dois pontos consecutivos. Esta 

distância também é chamada de Comprimento de onda e seu produto com 

a frequência é a velocidade da onda. Determine esta velocidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V- Frequência e comprimento de onda 

a) Aumenta a Frequência para 1,00 Hz e e meça novamente o comprimento 

de onda. 

b) Anote o observado 

c) Realize o produto destas novas grandezas e compare com o valor 

encontrado no item anterior. 



 

26 
 

 

 

 

 

 

VI- Propagação da onda com e sem amortecimento 

a) Reinicie o simulador  

b) Com o Oscilador ligado aumenta gradativamente o amortecimento anotando 

o observado. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Atividade 3 – Estudo das radições eletromagnéticas 

Para melhor compreensão da radiação eletromagnética verificamos por 

meio de um controle remoto a transmissão de um sinal infravermelho. Esta 

radiação é invisível ao olho humano, mas pode ser detectada pela câmara de 

muitos aparelhos celulares, que sejam sensíveis a essa radiação. Nesta 

atividade, fica evidenciada a nossa incapacidade de enxergar grande parte da 

radiação do espectro eletromagnético. A pequena faixa visível ao olho humano 

é compreendida do vermelho até o violeta. 

   

Foto de um controle remoto acionado (a) e não acionado (b). 
Fonte: Feita com a câmera do celular 

 

b a 
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Objetivo: Mostrar para o aluno à existência da radiação infravermelho e 

a sua utilização em seu cotidiano.  

Tempo estimado: 1 aula de 50 minutos 

Recursos:  Câmera webcam de um celular e um dispositivo de controle 

remoto, como o de um televisor, que possui um LED (dispositivo emissor de 

luz) de infravermelho em sua extremidade. 

Descrição da Atividade:  O televisor possui um sensor para a radiação 

na frequência do infravermelho. Qualquer botão do controle aciona um pulso 

dessa radiação em que o sensor do televisor decodifica o sinal e realiza a 

operação desejada. 

 

 

 

 

 

Na nossa visão, o processo de visualização de uma cena envolve a 

passagem da luz por diferentes componentes óticos presentes no nosso olho. 

Primeiramente a luz incide córnea e chega ao cristalino que funciona como 

uma lente ajustável. Em seguida, já no interior do olho, a intensidade de luz é 

controlada pela pupila. Finalmente, uma imagem é formada sobre a retina onde 

há células fotorreceptoras, que desempenham o papel de sensores e enviam 

as informações recebidas ao cérebro através do nervo óptico.  

A luz na região do infravermelho possui frequência menor que a da cor 

vermelha, portanto, está fora do alcance da visão humana, ou seja, não é 

visível aos nossos olhos. Como a visão humana não possui células sensíveis 

ao infravermelho, nesta atividade é usado como receptor uma câmera webcam 

de um celular que é sensível tanto para a radiação visível quanto para a 

radiação infravermelha. Essas câmeras capturam o sinal infravermelho e 

transforma em sinal elétrico.  

A seguir, segue um roteiro de uma sequência didática com o intuito de 

demonstrar a evidência de radiações eletromagnéticas no nosso cotidiano.  

I – MATERIAL PARA O PROFESSOR 
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I) Inicialmente, questiona os estudantes com perguntas do 

cotidiano, quanto ao uso de alguns aparelhos eletrônicos, 

colocando em evidência o uso do celular, suas funcionalidades, 

bem como os princípios básicos de seus funcionamentos.  

II) Seguindo o contexto, realize uma expansão ao assunto com a 

explicação de como uma onda é transmitida de um celular para 

outro, sobre as antenas de transmissão, recepção e tipos de 

tecnologias. O conhecimento das diferentes frequências para que 

várias pessoas possam fazer o uso de seus celulares 

concomitantemente, permite a introdução do espectro 

eletromagnético, bem como suas energias. 

III) Após explorar as diversas radiações por meio do Espectro 

eletromagnético, realize uma conexão, com o uso do celular, 

entre sua funcionalidade e as leis Físicas responsáveis pelas 

suas aplicações. Uma dessas aplicações é acionar um controle, 

como o de um televisor, de uso comum no cotidiano dos 

estudantes, enfatizando a limitação da visão humana, que não 

possui células sensíveis a essa radiação. 

IV) Uma das facilidades encontradas nesta aplicação é a câmera 

webcam de seus celulares que transforma o sinal de radiação em 

pontos luminosos perceptíveis ao olho humano.  

V) O professor de posse de um controle remoto aciona-o diante dos 

estudantes para que as câmeras de seus celulares captam a 

imagem do pulso infravermelho. Assim é evidenciada a emissão 

da radiação infravermelha em sala de aula. 

 

 

Fonte: Disponível em < http://tudosobregeoprocessamento.blogspot.com.br/2011/06/espectro-

eletromagnetico_29.html> 

http://tudosobregeoprocessamento.blogspot.com.br/2011/06/espectro-eletromagnetico_29.html
http://tudosobregeoprocessamento.blogspot.com.br/2011/06/espectro-eletromagnetico_29.html
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A radiação eletromagnética pode ser considerada como um conjunto de 

ondas, elétricas e magnéticas, cuja velocidade no vácuo é de 300.000 Km/s. As 

diversas formas de radição, são caraterizadas pelos seus comprimentos de 

onda, compondo o espectro eletromagnético. Após a aula do professor e 

observado o experimento com a câmera do seu celular, responda: 

l) Você sabe o que é uma radiação? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ll) Será que estamos recebendo radiação em algum momento do dia a dia? Se 

afirmativo cite exemplos: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

lll) Qual a diferença entre radiação ionizante e não ionizante? Cite exemplos: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Il – MATERIAL PARA O ALUNO 
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IV) Você pode citar alguma radiação usada como benefício para o ser 

humano? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

V) É possível perceber ou mesmo enxergar uma radiação? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Atividade 4 – Estudos das ondas sonoras 

Objetivo: Permitir que os alunos observem os sons audíveis e inaudíveis 

ao ser humano e estudar a qualidade sonora de um determinado ambiente. 

Tempo estimado: 1 aula de 50 minutos 

Recursos:  O uso de aplicativos chamados dog whistler (versão 2.3.17, a 

partir do Android 4.0.3), disponível em: 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobeezio.android.dog

whistler e o Decibelímetro: Sound Meter (versão 1.6.7, a partir do Android 2.3) 

disponível no endereço eletrônico: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound&hl=pt_BR 

 

Também pode ser encontrada outra aplicação para Android, versão 1.6, 

tamanho 187K, no site da ATRAPPO, disponível no endereço eletrônico: 

http://www.atrappo.com.br/app/decibelimetro/67899/  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound&hl=pt_BR
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Descrição da Atividade:  No primeiro experimento são emitidas ondas 

sonoras, por meio do aplicativo dog whistler, nas frequências de 300 Hz a 

8.000 Hz, para observação do som grave e agudo. Então é alterada a 

frequência para 15.000 Hz para que os alunos observem a frequência máxima 

da audição humana. Nesta experiência os alunos podem constatar com esta 

frequência, que outras pessoas de diferentes idades (mais velha) não 

conseguem captar o sinal sonoro emitido. Também é realizado anotações das 

frequências mínima e máxima que os alunos conseguem perceber e realizar 

uma comparação com os resultados de outros colegas. 

O segundo experimento permite captar ondas sonoras de diversos 

ambientes, como a sala de aula, e estudar a qualidade do som captado. 

 
 

I – MATERIAL PARA O PROFESSOR 
 

 
Inicialmente introduz o conceito de ondas mecânicas enfatizando o 

conhecimento do som e como essas ondas são convertidas em energias 

através de dispositivos elétricos, realizando vibrações nos alto falantes dos 

aparelhos. Para ilustrar os sons agudo e grave usa-se um aplicativo chamado 

“apito de cachorro”, cujo software dog whistler, permite demonstrar os sons 

audíveis e inaudíveis para o ser humano e o Decibelímetro que permite captar 

ondas sonoras e registrar suas intensidades em decibéis. Ambos encontrados 

na página eletrônica www.google play.com. 

Após a instalação, o professor apenas determina a frequência escolhida 

através do cursor que pode variar de 80 Hz até 22.000 Hz, em seguida aperta e 

segura o apito indicado na tela. Assim, o uso do software permite aos alunos 

que façam comparações das ondas sonoras que são percebidas pelo ouvido 

humano, por meio da variação da frequência, evidenciando o conceito do 

significado de sons audíveis e inaudíveis. Durante a apresentação do 

experimento, outro professor pode ser convidado para entrar em sala de aula, 

com o intuito de verificar sua percepção em relação ao sinal sonoro, quando o 

aplicativo é acionado. Em seguida, os alunos realizam anotações das 

frequências mínima e máxima que conseguem perceber e realizar uma 

comparação com os resultados de outros colegas. 
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Fonte: Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/fisica/ondas-sonoras.htm> 

 

Professor faça uma pequena explanação do assunto, em relação à 

poluição sonora, evidenciando os efeitos negativos na saúde humana, níveis 

de ruídos em decibéis e o sistema auditivo. O decibelímetro deve ser acionado 

durante a aula, para que o ambiente sonoro seja analisado no final. 

 
 

II – MATERIAL PARA O ALUNO 
 

 
As ondas sonoras são ondas mecânicas com frequência entre 20 Hz e 

20.000 Hz. O estudo de algumas características como altura e intensidade 

permite avaliarmos o tipo de ambiente sonoro que estamos envolvidos. Para se 

ter uma ideia, a OMS (Organização Mundial de Saúde) considera que um som 

deve ficar em até 50 dB (decibéis – unidade de medida do som) para não 

causar prejuízos ao ser humano. Alguns efeitos negativos na saúde como 

insônia, estresse, depressão, perda auditiva, perda de concentração, dores de 

cabeça e até mesmo queda de rendimento escolar, são causados pela poluição 

sonora.  

 

 

Aparelho auditivo humano 

Fonte: Disponível em <www2.unime.it/weblab/awardarchivio/ondulatoria/images/411-

2.jpg>Acesso em 10 de Outubro de 2016. 

http://www.youtube.com/watch?v=f3FEw8k0mE4&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=f3FEw8k0mE4&feature=player_embedded
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Para o estudo de onda mecânica e verificar a qualidade sonora do 

ambiente durante as aulas, segue as seguintes atividades: 

 

I - Aciona o aplicativo dog whistler, na frequência mínima que consegue 

perceber. Anote o resultado e classifique a qualidade deste som em grave 

ou agudo. Faça o mesmo para frequência máxima.                  

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

II - Compare suas anotações com de outros colegas e responda: 

Porque os resultados não são os mesmos? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

III - Verifique os valores máximo e mínimo que foram registrados no 

decibelímetro durante a aula e responda: 

O nível de ruído em sua escola encontra-se como ideal para Organização 

de Saúde? Justifique 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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