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Este trabalho visa suprir alguns principais 
objetivos do PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA (PIBID): 
Incentivar à formação de professores para 
a educação básica; 
Utilizar recursos tecnológicos de 
informação e comunicação; 
Estimular experiências metodológicas de 
caráter inovador; 
Valorizar o espaço da escola pública como 
campo de experiência para a construção 
do conhecimento na formação de 
professores. 
A metodologia seguinte foi desenvolvida 
após estudos dos parâmetros curriculares. 

 
 
ORIENTAÇÕES EDUCACIONAIS 
COMPLEMENTARES PARÂMETROS 
CURRICULARES NACIONAIS (PCN+, 
2002): 
Baseado na competência Investigação e 
Compreensão – Modelos Explicativos e 
Representativos – para que o aluno 
desenvolva as habilidades de: 
Reconhecer, utilizar, interpretar e propor 
modelos explicativos para fenômenos ou 
sistemas naturais ou tecnológicos, a 
atividade implica em mostrar a importância 
da compreensão da Física, observando os 
fenômenos e relacionando-os ao nosso 
cotidiano e fazendo com que o aluno utilize 
e contextualize corretamente os conceitos 
estudados. 

A aula experimental foi direcionada aos 
alunos do 2º ano de Ensino Médio da 
Escola Técnica Estadual Professora Sylvia 
Mello, que é uma das quatro escolas 
inseridas no projeto PIBID em Pelotas. 
Através de uma aplicação da Hidrostática, 
o Princípio de Pascal, demonstrado o 
funcionamento de um elevador hidráulico. 
 

 

Com o uso de materiais de fácil acesso, 
foram mostrados conceitos e fenômenos 
ligados à Hidrostática. Este conceito tem 
aplicações importantes em muitos 
dispositivos mecânicos de grande 
utilização como direções, freios e macacos 
hidráulicos. 

 

 

 
 

METODOLOGIA: 
De forma a avaliar os conhecimentos 
prévios dos alunos, um questionário foi 
elaborado com perguntas intuitivas 
referentes ao conteúdo. 
Foi realizada uma contextualização teórica, 
através de exemplos de mecanismos 
conhecidos no dia-a-dia dos alunos e que 
se utilizam dos conceitos de Física que são 
estudados, juntamente com o auxílio de 
Datashow, com ilustrações e explicações 
objetivas. 
Após, procedeu-se a atividade 
experimental, onde foi apresentado o 
Princípio de Pascal através de sua 
aplicação ao dispositivo conhecido como 
prensa hidráulica. 
 
Após a atividade experimental e 
discussões, foi apresentado um novo 
questionário de duas questões 
direcionadas à observação da experiência. 
Com o experimento montado, a aula 
contou com os seguintes materiais: 
•  Duas seringas de diâmetros diferentes: 
uma de 5 ml e a outra de 10 ml; 

 
 

Os alunos puderam manusear o 
equipamento a fim de observar a diferença 
de forças no momento de empurrar as 
seringas. Previsto pela lei de Pascal, 
observa-se que ao aplicar uma força no 
êmbolo menor, a pressão no interior do 
fluido assume o mesmo valor para todos 
os pontos. Esta pressão é transmitida ao 
êmbolo maior fazendo com que este fique 
sujeito a uma força de maior intensidade. 

 
 

 
 

Após a experiência, as questões que foram 
distribuídas no início da atividade foram 
discutidas.  

CONCLUSÃO: 
A partir do confrontamento das tabelas, 
observa-se que houve um melhor 
aproveitamento dos alunos com respeito à 
competência de Investigação e 
Compreensão.  A contextualização do 
tema e a participação durante a 
experiência levaram a um maior interesse 
dos alunos e à compreensão dos 
fenômenos estudados em sala de aula. 
Portanto, os resultados obtidos através da 
amostra foram satisfatórios ao objetivo 
dessa experiência, que busca não somente 
uma melhor percepção do aluno ao 
conteúdo da Física, com atividades 
diversas, com metodologia inovadora e uso 
dos recursos tecnológicos. 
Mas também nos proporcionar, como 
futuros docentes, participação em ações 
(didáticas, pedagógicas), através de 
experiências metodológicas e práticas 
inovadoras, articuladas com a realidade 
local das escolas envolvidas e motivando 
nossos educandos a aprender com 
exemplos inovadores. 
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RESULTADOS: 

 
 

 
 
Gráfico comparativo entre o conhecimento prévio e o 
adquirido pós-experiência 

 
 

QUESTÕES ALUNOS CORRESPONDE EM %
2 QUESTÕES CERTAS 7 36,84

1 QUESTÃO CERTA 9 47,37
2 QUESTÕES ERRADAS 1 5,26

1 OU 2 QUESTÕES EM BRANCO 2 10,53
TOTAL 19 100

Quadro 1 - Relação de alunos e conhecimento prévio

QUESTÕES ALUNOS CORRESPONDE EM %
2 QUESTÕES CERTAS 10 52,63

1 QUESTÃO CERTA 9 47,37
2 QUESTÕES ERRADAS 0 0,00

1 OU 2 QUESTÕES EM BRANCO 0 0,00
TOTAL 19 100

Quadro 2 - Relação de alunos e conhecimento adquirido após experiência
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